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Förord 
Det här examensarbetet är avslutningen på civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi med examensinriktningen Industriell logistik vid Luleå 
tekniska universitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag åt Expeditors 
Intl Sverige AB under hösten 2004.  
 
Vi skulle vilja rikta ett varmt tack till våra handledare på företaget, Andreas 
Jansson och Tomas Nylén för deras stöd under arbetets gång samt övriga på 
företaget som har hjälpt till och ställt upp med att besvara frågor och 
funderingar. 
 
Tack även till vår handledare professor Anders Segerstedt, avdelningen 
Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
Stockholm den 7 februari 2005 
 
 

 
 
 
 

Anna Lindström   Jenny Widmark 
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Sammanfattning 
Expeditors är ett globalt logistikföretag som tillhandahåller tjänster såsom 
flyg- och sjöfrakt, tulldeklarationer, transportförsäkring samt distribution. 
De äger inte själva några transportmedel utan anlitar externa 
transportföretag. Det här projektet behandlar endast flygfrakt. Gods som 
ska exporteras med flyg måste göras Ready for Carriage. Detta är en 
aktivitet som Expeditors idag har lagt ut på ett terminalbolag som heter 
Cargo Center.  
 
Ready for Carriage innebär att avlastaren är ansvarig för att försäkra att 
godset är packat på ett lämpligt sätt för transport, detta för att försäkra att 
det kan transporteras säkert med ordinär försiktighet vid hantering och så 
att ingen person, gods eller egendom kommer till skada. Varje kolli ska vara 
tydligt märkt så att man kan identifiera transportören och varumottagaren. 
 
Syftet med det här projektet är att ta fram ett mer kostnadseffektivt 
alternativ för aktiviteten Ready for Carriage som även uppfyller de krav 
som Expeditors har på sina transportörer. Ett antal alternativ med olika 
samarbetspartners har tagits fram och logistikkostnaden har beräknats för 
respektive alternativ. Logistikkostnaden som avses består av kostnader för 
lagerhållning, administration samt transporter.  
 
Resultatet visar att logistikkostnaden är lägre för samtliga framtagna 
alternativ än den vid hantering av Ready for Carriage idag. Baserat på 
resultatet från kostnadsberäkningar och andra viktiga kriterier vid val av 
samarbetspartners ger det här examensarbetet rekommendationer om hur 
Expeditors Intl Sverige AB skall sköta Ready for Carriage i framtiden.  
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Abstract 
Expeditors is a global logistics company that specializes in services within 
flight and ocean freight forwarding, customs services, insurance and 
distribution.  They do not own any means of transportation, instead they 
turn to external transport organizations. This project will only discuss air 
freight. Goods that are to be exported by air traffic have to be Ready for 
Carriage. This is an activity that Expeditors today has outsourced to a 
freight terminal company called Cargo Center. 
 
Ready for Carriage means that the shipper is responsible for ensuring that 
the cargo is packed in an appropriate way for carriage so as to ensure that it 
can be carried safely with ordinary care in handling and so as not to injure 
or damage any persons, goods or property. Each package shall be legibly 
and durably marked so as to identify the shipper and consignee. 
 
The aim of this project is to present a more cost efficient alternative for 
Ready for Carriage that also fulfils the requirements that Expeditors has on 
their transporters. A number of alternatives with different cooperative 
partners have been put forward and the cost for logistic activities has been 
calculated for each alternative. The cost for logistic activities in this thesis 
consists of costs for storage, administration and transports.  
 
The results show that the cost for logistic activities is lower in all the 
presented alternatives than in that of Ready for Carriage today. Based on 
the results from the calculations of the cost of logistic activities in the 
different alternatives and other important criteria when choosing 
cooperative partners this thesis gives recommendations on how Expeditors 
Intl Sverige AB should handle Ready for Carriage in the future. 
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Begrepp och definitioner 
Nedan förklaras några av de begrepp och definitioner som används i 
rapporten. 
 
AWB En air waybill är en fraktsedel som används vid 

hantering av flyggods, ett exempel på hur en sådan kan 
se ut visas i bilaga 7. Flygbranschen har antagit en 
standardiserad fraktsedel som gäller vid såväl inrikes 
som utrikes flyg. Det finns två olika typer av 
fraktsedlar; house air waybill (HAWB) och master air 
waybill (MAWB). Skillnaden mellan dessa är att 
HAWB är ett kontrakt mellan avlastaren och 
speditören och en MAWB är ett kontrakt mellan 
speditören och flygbolaget. HAWB och MAWB är 
”back to back” dokument vilket innebär att de ur ett 
juridiskt perspektiv är entydiga och 
överensstämmande. (Hinkelman, 2002) 

 
BCL-SEC Bestämmelser civil luftfart – Security. Föreskrifter om 

luftfartskydd för ökade skyddsåtgärder mot brottsliga 
handlingar som drabbar luftfarten. 
(www.regeringen.se, 2004-10-01) 

 
Farligt gods  Gods som utgör ett hot mot hälsa, säkerhet eller 

egendom när det transporteras med flyg. Farligt gods 
måste hanteras i enlighet med IATA Dangerous 
Goods Regulations. (Hinkelman, 2002) 

 
Fraktsedel  En fraktsedel är ett kvitto på att gods mottagits och 

skall utlämnas. Fraktsedeln följer godset under 
transporten varefter det lämnas ut till angiven 
mottagare. Fraktsedeln beskriver godsets beskaffenhet, 
mått och vikt.(Andreas Jansson, 2004-09-27) 

 
Gateway Huvudnav i företags distributionsapparat. Nav är en 

central placering kring vilket godset utgår från. Vid 
flygtransport av gods används idag flygplan med stor 
lastkapacitet, det medför att flygbolag föredrar att 
använda flygplatser i centrala Europa som start- och 
slutdestination för sina flygplanslaster. Det är vanligt 

http://www.regeringen.se
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att flygplatser i bland annat Bryssel, Luxenburg, 
Amsterdam och Frankfurt används som gateway. 
(Pewe, 2002)  

 
HAWB  En house air waybill är en fraktsedel och ett kontrakt 

mellan avlastaren och speditören där avlastaren 
överlåter ansvaret för godset till speditören. (Andreas 
Jansson, 2004-09-27) 

 
Igloo En container för flyggods, mer vanligen refererad till 

som unit load device (ULD), konstruerad att passa 
konturerna i ett specifikt flygplan. Namnet kommer av 
att formen på containrarna liknar den av en igloo. 
(Hinkelman, 2002) 

 
MAWB En master air waybill är en fraktsedel och ett kontrakt 

mellan speditören och flygbolaget där flygbolaget tar 
på sig ansvaret för godset fram till dess att det 
levereras. (Andreas Jansson, 2004-09-27) 

 
Palett En plattform med metallklädd yta varpå gods lastas 

och säkras med nät och remmar. Används för gods om 
skall gå med flyg. Refereras även till som unit load 
device (ULD). (Hinkelman, 2002) 

 
Ready for Carriage Förberedelser av gods som skall transporteras med 

flyg. Inkluderar insamling, packning, märkning samt 
överföringen av godset till utvalt flygbolag. 
(Hinkelman, 2002) 

 
Speditörstruck Ett begrepp som används inom transportbranschen 

istället för lastbil. 
 
Terminal  Ett område i början eller slutet på en räls-, båt-, flyg- 

eller lastbilslinje som fungerar som lastnings-, 
lossnings- och transferpunkt för passagerare eller gods. 
Ofta inkluderar de lagerlokaler och kontor. 
(Hinkelman, 2002)  
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ULD Unit load devices är ett samlingsbegrepp för 
lastenheter till flygplan, som till exempel palletter och 
igloos. (Hinkelman, 2002) 

 
 



 

 
Lindström & Widmark 

VII 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................ 1 

1.1 Bakgrund...............................................................................1 
1.2 Problembeskrivning ..............................................................1 
1.3 Syfte......................................................................................2 
1.4 Mål ........................................................................................2 
1.5 Avgränsningar.......................................................................2 
1.6 Disposition ............................................................................3 

2 Metod.................................................................................. 4 

2.1 Arbetsgång............................................................................4 
2.2 Forskningsansats..................................................................5 

2.2.1 Fallstudie....................................................................................... 5 
2.2.2 Vetenskapligt angreppssätt ........................................................... 5 

2.3 Metodansatser ......................................................................6 
2.3.1 Kvantitativ ..................................................................................... 6 
2.3.2 Kvalitativ........................................................................................ 6 

2.4 Datainsamling .......................................................................6 
2.4.1 Primärdata..................................................................................... 6 
2.4.2 Sekundärdata................................................................................ 7 

2.5 Reliabilitet och validitet .........................................................8 

3 Teori ................................................................................... 9 

3.1 Logistik..................................................................................9 
3.2 Total logistikkostnad .............................................................9 

3.2.1 Beräkning av  total logistikkostnad .............................................. 10 
3.3 Flödesdiagram ....................................................................10 
3.4 Leveransservice..................................................................11 

3.4.1 Leveranssäkerhet........................................................................ 11 
3.4.2 Leveranspålitlighet ...................................................................... 12 
3.4.3 Leveransprecision ....................................................................... 13 

3.5 Utvärdering av samarbetspartners......................................13 
3.6 Personalplanering ...............................................................13 

3.6.1 Minimilöner för skiftanställda ....................................................... 14 
3.7 Kvalitet hos leverantörer .....................................................15 

3.7.1 Kvalitetssystem ........................................................................... 15 
3.8 Godsterminaler ...................................................................16 

3.8.1 Terminalmodeller ........................................................................ 17 
3.9 Godshantering vid terminaler ..............................................20 
3.10 Samlastning av gods........................................................20 
3.11 BCL-SEC- Luftfartsskydd.................................................21 



 
 

 
Lindström & Widmark 

VIII 

4 Nulägesbeskrivning........................................................ 22 

4.1 Verksamhetsbeskrivning.....................................................22 
4.1.1 Expeditors lagerlokal................................................................... 23 
4.1.2 Expeditors utvärdering av transportörer ...................................... 23 

4.2 Begreppet Ready for Carriage ............................................23 
4.2.1 Ready for Carriage hos Expeditors idag ..................................... 24 

4.3 Potentiella samarbetspartners ............................................25 
4.3.1 Terminalbolag ............................................................................. 26 
4.3.2 Åkerier......................................................................................... 27 
4.3.3 Studiebesök vid Cargo Center .................................................... 28 

5 Resultat av kostnadsberäkningar ................................. 29 

5.1 Ready for Carriage vid Cargo Center..................................29 
5.1.1 Lagerhållningskostnad ................................................................ 29 
5.1.2 Transportkostnad ........................................................................ 30 
5.1.3 Logistikkostnad vid Cargo Center ............................................... 30 

5.2 Alternativ 1 ..........................................................................31 
5.2.1 Lagerhållningskostnad ................................................................ 31 
5.2.2 Transportkostnad ........................................................................ 33 
5.2.3 Administrativa kostnader............................................................. 35 
5.2.4 Logistikkostnad alternativ 1 a ...................................................... 35 
5.2.5 Logistikkostnad alternativ 1 b ...................................................... 35 

5.3 Alternativ 2 ..........................................................................36 
5.3.1 Lagerhållningskostnad ................................................................ 36 
5.3.2 Transportkostnader ..................................................................... 36 
5.3.3 Logistikkostnad ........................................................................... 37 

5.4 Alternativ 3 ..........................................................................37 
5.4.1 Lagerhållningskostnad ................................................................ 37 
5.4.2 Transportkostnad ........................................................................ 37 
5.4.3 Logistikkostnad alternativ 3 a ...................................................... 38 
5.4.4 Logistikkostnad alternativ 3 b ...................................................... 39 

6 Analys & Diskussion ...................................................... 40 

Rekommendation ................................................................. 44 

7 Referenser ....................................................................... 45 

7.1 Litteratur..............................................................................45 
7.2 Tidskrifter ............................................................................46 
7.3 Elektroniska dokument........................................................47 
7.4 Muntliga källor.....................................................................47 
7.5 Övriga källor ........................................................................49 



 

 
Lindström & Widmark 

IX 

Bilagor 

Bilaga 1: Utdrag ur Arbetstids- och Arbetsmiljölagen 
Bilaga 2: Översikt över Expeditors lager 
Bilaga 3: Utvärderingsblankett av transportörer 
Bilaga 4: Ready for Carriage 
Bilaga 5: Stockholms Åkeri AB installerar Alystra® 
Bilaga 6: Förkortningar i Stat 010903_310804 
Bilaga 7: En AWB hos Expeditors 

 



 

 

 



 

 
Lindström & Widmark 

1 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund till det berörda området samt 
problembeskrivning, syfte, mål och avgränsningar för examensarbetet. 
Slutligen presenteras en disposition över examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste 150 åren har det uppstått yrkesgrupper som organiserar, 
administrerar och genomför andras transporter. Dessa företags 
sysselsättning ligger mellan transportanvändarna på den ena sidan samt 
myndigheter och transportörer på andra sidan. Det har kommit att kallas 
för speditörer och betecknas därför ofta som mellanhänder. Speditörens 
ursprungliga verksamhet var att ordna med förtullning, meddela mottagaren 
om ankommande godssändningar samt att ordna lastning och lossning. 
Under senare år har rollen för speditörer vuxit och utvecklats så att 
speditörer även tar ansvar för fraktförmedling. Fraktförmedling innebär att 
de köper plats i transportmedel och sänder andras gods i sitt eget namn med 
ansvar för det. Begreppet samlastning är knuten till denna form av speditörs 
verksamhet. De ursprungliga tullspeditörerna har efterhand blivit företag 
som inriktat sig mot olika specialistområden. Det kan t ex gälla 
utlandstransporter med tillhörande speditionstjänster och samlastning. 
(Persson och Virum, 1996) 
 

1.2 Problembeskrivning 
Expeditors Intl Sverige AB erbjuder sina kunder logistiklösningar, där flyg 
utgör ett av transportsätten. Det flyggods som idag hämtas av Expeditors 
hos det exporterande företaget skall samlas upp, märkas och överlåtas till 
det utvalda flygbolaget för transporten ifråga. Detta kallas med facktermer 
Ready for Carriage och innebär att godset är flygfraktklarerat. Med 
flyggods avses även gods som först transporteras med speditörstruck till en 
annan flygplats än Arlanda för att flygas därifrån. Terminalhanteringen 
köper idag Expeditors av terminalbolaget Cargo Center. Godset flygs direkt 
från Arlanda alternativt körs med speditörstruck till övriga Europa för 
flygtransport därifrån. Till vilken flygplats i Europa som godset 
transporteras beror på vilken gateway det aktuella flygbolaget använder. 
 
Expeditors är intresserade av att se över alternativ till dagens hantering av 
Ready for Carriage. Det finns huvudsakligen två skäl till detta nämligen att 
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Cargo Center ägs av tre stora konkurrenter till Expeditors och att 
Expeditors sedan augusti 2003 har nybyggda lokaler med ett outnyttjat 
lager. Det har därför blivit aktuellt att titta på möjligheten att sköta 
terminalhanteringen för flygfrakt i egen regi eller vid annan terminal och 
använda någon annan speditör för transporter mellan terminaler. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att kartlägga allt flyggods för export från 
Expeditors som i dagsläget passerar Cargo Center och beräkna kostnaderna 
för terminalhantering av dessa. Efter kartläggning och kostnadsberäkning 
ska gruppen undersöka andra alternativ för Ready for Carriage. Slutligen 
skall en jämförelse mellan de framtagna alternativen läggas fram för 
Expeditors Intl Sverige AB.  
 

1.4 Mål 
Projektet skall resultera i rekommendationer till Expeditors Intl Sverige AB 
om framtida hantering av Ready for Carriage. Projektet skall redovisas i 
form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation vid Luleå tekniska 
universitet och en hos Expeditors Intl Sverige AB. 
 

1.5 Avgränsningar 
Expeditors Intl Sverige AB erbjuder en rad olika logistiktjänster. I det här 
projektet kommer endast godshantering av flygfrakt avsett för export att 
studeras. Endast det gods som understiger en vikt på 2000 kilo tas med i 
beräkningarna då godset annars hämtas av flygbolaget direkt hos kunden. 
Vidare kommer kostnaderna för att transportera godset från kunden till 
terminalen inte att tas i beaktande. Anledningen är att samtliga terminaler 
ligger inom Arlanda närområde. Kostnadsskillnaden att transportera godset 
till Cargo Center eller någon annan terminal i närheten är marginell. 
 
Kostnaden för att med budbil skicka alla fraktsedlar till Cargo Center är satt 
till ett fast pris varje månad och det kommer inte att tas med i 
kostnadsberäkningarna. Priset avser hämtning och lämning av dokument en 
gång per timme. Då alla dokument för import i fortsättningen kommer att 
budas från Cargo Center till Expeditors påverkas inte priset vid en 
förändring av exporthanteringen enligt Andreas Jansson, produktchef flyg 
Expeditors Intl Sverige AB. 
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1.6 Disposition 
Rapportens fortsatta upplägg kommer att följa enligt nedan.  
 
Kapitel 2:  Presenterar gruppens arbetsgång samt de metoder som har 

använts. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en tydlig 
beskrivning av tillvägagångssättet för examensarbetet. 

  
Kapitel 3:  Teori som gruppen har bedömt vara relevant och användbar för 

att senare kunna utföra analyser presenteras här. Begrepp som 
beskrivs är bland annat olika logistikkostnader, leveransservice 
samt godsterminaler. 

 
Kapitel 4: Introducerar läsaren till företaget Expeditors Intl Sverige AB, 

deras rutiner för flygfrakt idag samt begreppet Ready for 
Carriage. En beskrivning ges av befintliga och tänkbara 
samarbetspartners. Vidare återges studiebesöket vid Cargo 
Center samt en beskrivning av deras terminalhantering. 

 
Kapitel 5: Innefattar beräkning av de logistikkostnader Expeditors har idag 

för Ready for Carriage, baserat på nulägesbeskrivningen och 
underlag från Excel-dokumentet Stat 010903_310804. Alternativ 
till dagens hantering av Ready for Carriage har tagits fram och 
kostnadsberäkningar genomförts för dessa alternativ. 

 
Kapitel 6: Resultatet analyseras och de olika alternativen jämförs genom att 

dra paralleller mellan teori och resultat. Vidare följer en 
diskussion om osäkerheten i beräkningarna av totala 
logistikkostnaden. 

 
Kapitel 7: Gruppen ger rekommendationer om hur Expeditors Intl Sverige 

AB kan sköta Ready for Carriage i framtiden på ett mer effektivt 
sätt ur ett kostnadsperspektiv men även med hänsyn till andra 
viktiga kriterier.  
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2 Metod 
Kapitlet presenterar gruppens arbetsgång samt de metoder och tekniker som 
har använts. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en tydlig beskrivning av 
tillvägagångssätt samt att motivera tillförlitligheten och trovärdigheten i 
undersökningsmetoderna. 
 

2.1 Arbetsgång  
 

Figur 1: Examensarbetets generella arbetsgång. 
 
Det första steget i projektet var att tydligt definiera och beskriva problemet 
med examensarbetet. Gruppen upprättade en tidsplan där de olika 
momenten som avsågs genomföras tidsbestämdes för att få ett strukturerat 
arbetssätt. 
 
För att kunna göra en grundlig nulägesbeskrivning gjorde gruppen ett 
studiebesök på Cargo Center för att få en inblick i hur flyggods hanteras. 
Statistik över samtliga gods som Expeditors exporterat med flyg under 
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perioden den 1 september 2003 till den 31 augusti 2004 bearbetades. 
Gruppen har tagit del av fraktsedlar under den angivna perioden samt 
intervjuat personalen på både Expeditors såväl som Cargo Center.  
 
Bearbetning av statistik, datainsamling samt litteraturstudier har pågått 
kontinuerligt fram till sammanställningen av materialet. Då 
nulägesbeskrivningen färdigställts genomförde gruppen en 
halvtidsredovisning för Andreas Jansson och Tomas Nylén på Expeditors 
Intl Sverige AB. Syftet med genomgången var att försäkra att gruppen 
arbetade mot de mål som Expeditors ställt upp samt för att kontrollera att 
inga missförstånd uppstått mellan gruppen och företaget.  
 
Arbetet fortskred med en utredning av eventuella framtida 
samarbetspartners. Detta skedde genom telefonintervjuer samt möten med 
speditörer och terminalbolag.  
 
Sammanställning av allt material som samlats in under projektets gång 
gjordes för att kunna ta fram olika alternativ till dagens Ready for Carriage 
samt utvärdera dem. Jämförelseanalysen har lett fram till gruppens 
rekommendationer till Expeditors. Rapportskrivning har skett kontinuerligt 
vid sidan av de övriga aktiviteterna. 
 

2.2 Forskningsansats 

2.2.1 Fallstudie 
För att få en djupare inblick i det valda problemområdet valde gruppen att 
göra en fallstudie. Detta är lämpligt enligt Yin (2003) om man har ett 
samtida problem som är förankrat i verkligheten. En fallstudie inriktar sig 
på att undersöka många variabler till det problem som studeras (Merriam, 
1994).  
 

2.2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Ett vetenskapligt problem går att närma sig på två sätt, antingen genom 
induktion eller genom deduktion. Med ett induktivt synsätt menas att 
arbetet börjar i empirin och avslutas i teorin medan ett deduktivt synsätt 
startar i teorin och leder fram till empiri. (Thurén, 1991) I detta 
examensarbete har båda angreppssätten använts. Det induktiva 
angreppssättet har använts vid bearbetning av informationen i Excel-
dokumentet Stat 010903_310804 samt insamling av kostnadsuppgifter vid 
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Cargo Center och de berörda flygbolagen. Dessa uppgifter har resulterat i 
en beräkning av logistikkostnaden för Ready for Carriage idag. Det 
deduktiva angreppssättet har använts vid analys av alternativen för Ready 
for Carriage. 
 

2.3 Metodansatser 
Enligt Ejvegård (1996) finns det olika metoder för att ta itu med 
vetenskapliga frågor, dessa är antingen kvalitativa eller kvantitativa. 
Likheten mellan dessa metoder är att de har ett gemensamt syfte, båda är 
inriktade på att ge en bättre förståelse för det problem som studeras. I detta 
examensarbete har gruppen använt sig av både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Skillnaden mellan metoderna är att kvantitativa metoder 
omvandlar information till siffror vilka sedan kan analyseras.  
 

2.3.1 Kvantitativ 
De kvantitativa metoder som använts är i första hand bearbetning av de 
statistiska data över gods som passerat Cargo Center under perioden från 
den 1 september 2003 till den 31 augusti 2004. Även beräkningar och analys 
av totala logistikkostnader kan ses som kvantitativa metoder. 
 

2.3.2 Kvalitativ  
Kvalitativa metoder bygger på forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen (Ejvegård, 1996). Det som kan betraktas som kvalitativa 
metoder är analysen av alternativen till dagens terminalhantering samt 
undersökningen av nuläget på Cargo Center. 
 

2.4 Datainsamling 
Datainsamling kan göras på ett flertal olika sätt. Gemensamt för alla 
insamlingsmetoder är att samla information om det problem man står inför. 
Den eller de tekniker som väljs för att samla information beror på vad som 
ger bäst svar på det problem man har. 
 

2.4.1 Primärdata 
Enligt Christensen (2001) är primärdata det som samlats in av undersökaren 
och sedan använts i en specifik undersökning. Studiebesök vid Cargo 
Center, samtal/intervjuer med de olika flygbolag och speditörer som 
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trafikerar Cargo Center samt de ansvariga för godsterminaler i området 
utgör största källan för primärdata i projektet. Samtal med 
Luftfartsinspektionen, Transportarbetareförbundet, schemaläggare samt 
branschfolk har även det bidragit till en helhetssyn på arbetet. 
 
För att få en inblick i hur godshanteringen på Cargo Center går till i 
praktiken beslöt gruppen att genomföra ett studiebesök vid Cargo Center 
torsdag den 23 september. Vid studiebesöket studerades endast 
godshantering för export. Frågor ställdes till Urban Gålnander, driftchef, 
samt några anställda på golvet i godsterminalen för att komplettera det 
statistiska underlaget från Expeditors och för att få en tydligare kartläggning 
av godsflödet. Studiebesöket återges i kapitel 4. 
 
Intervjuer kan delas in i strukturerade och ostrukturerade intervjuer. De 
strukturerade intervjuerna sker genom preciserade frågor inom ett visst 
avgränsat område. De ostrukturerade intervjuerna baseras på allmänna 
frågor där respondenten ges utrymme att utveckla frågorna. I detta 
examensarbete har gruppen arbetat med ostrukturerade intervjuer med 
personalen på Expeditors och Cargo Center, de berörda flygbolagen och 
speditörerna samt godsterminalansvariga.  
 

2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som redan har dokumenterats av andra och 
samlats in i annat syfte (Christensen, 2001). Insamlingen av sekundärdata 
utgjordes i huvudsak av litteraturstudier, detta för att få bättre insikt i de 
områden som rör examensarbetet. Luleå tekniska universitetets 
bibliotekskataloger Lucia och Libris har använts för att söka litteratur och 
databasen Emerald har använts för att söka relevanta artiklar. Även 
bibliotekskataloger på Kungliga tekniska högskolan samt Stockholms 
universitet har använts. Sökord som har använts i dessa sökmotorer är 
”logistik”, ”terminal”, ”godshantering”, ”layoutplanering” och 
”logistikkostnader”.  
 
Ytterligare informationssökning har gjorts på Internet, där har 
sökmotorerna Google och Alta Vista använts. Sökord som har använts är 
”logistikkostnader”, ”luftfartskydd”.  
 
Datamaterialet som ligger till grund för beräkning av logistikkostnaderna 
för Ready for Carriage idag är Excel-dokument Stat 010903_310804. Detta 
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erhölls från Expeditors och omfattar alla sändningar av flyggods via Cargo 
Center under perioden 1 september 2003 till 31 augusti 2004.  
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två faktorer som fastställer trovärdigheten i 
metoderna. Enligt Merriam (1994) handlar begreppet reliabilitet om den 
utsträckning som studiens resultat kan återupprepas. Yin (1994) förklarar 
reliabiliteten som ett sätt att mäta hur väl en viss metod förser den 
undersökande med samma resultat som om man skulle upprepa metoden 
under exakt samma omständigheter. Om metoden har låg reliabilitet är även 
validiteten låg. Det innebär dock inte att validiteten är hög bara för att man 
har hög reliabilitet. Reliabilitet mäter således ett instruments förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
Ejvegård (1996) klargör att validitet anger hur säkert ett mätinstrument 
mäter det man avser att mäta. Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning 
för validitet, om mätinstrumentet inte mäter säkert, kan det då inte heller 
säkert mäta det man vill veta något om. 
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3 Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som används i projektet. Teorier som 
tas upp är bland annat logistikkostnader, leveransservice, utvärdering av 
samarbetspartners samt godsterminaler.  
 

3.1 Logistik 
Logistik sammankopplas med transporter och lagring av gods. Det är 
aktiviteter som representerar kärnan i ämnesområdet logistik man kan säga 
att logistik är läran om effektiva materialflöden. Logistik framställs ofta med 
hjälp av ”de sju R-en”; rätt produkt, rätt antal, rätt kvalitet, rätt sätt, rätt tid, 
rätt kund samt rätt kostnad. Beskrivningen av logistik med hjälp av de sju 
R-en är att skapa tids- och platsnytta, det vill säga att nyttan för kunden är 
att godset befinner sig på rätt plats i rätt tidpunkt. Andra centrala delar 
inom logistiken är kvalitet, service samt kostnader. (Persson och Virum, 
1996) 
 
Ett beslut om förändring av logistiken i ett företag medför många gånger att 
vissa kostnader stiger medan andra sjunker. Då valet står mellan två eller 
flera alternativ är det viktigt att ta hänsyn till samtliga kostnader för att 
kunna jämföra alternativen. Dessa kostnader kan sammanfattas under 
begreppet total logistikkostnad. (Aronsson, Ekdahl, Oskarsson, 2003) 
 

3.2 Total logistikkostnad 
Begreppet logistik innefattar en mängd olika aktiviteter enligt Pewe et al 
(1993) såsom transport, lagring, materialhantering, behandling av order och 
inköp. I samband med dessa aktiviteter uppstår det kostnader som med en 
gemensam benämning kan kallas logistikkostnader. Vilka kostnadsposter 
som utgör total logistikkostnad varierar från företag/fall till fall. I detta 
arbete har logistikkostnaderna delats in i tre delar: lagerhållningskostnader, 
transportkostnader och administrativa kostnader. 
 
Till lagerhållningskostnader hör hyra, el, värmekostnader samt kostnader 
för lagerpersonal. Lagerutrustningskostnader tillkommer också de 
innefattar kostnader för hantering av material till exempel truckar, 
lyftanordningar och hyllor. (Aronsson et al, 2003)  
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Transportkostnader omfattar alla kostnader för administration och 
utförande av transporter, såväl med egna fordon som köpta 
godstransporter. Det inkluderar däremot inte transporter inom en och 
samma anläggning, till exempel med truckar inne i en godsterminal. 
Administrativa kostnader syftar till ordermottagning, fakturering, 
löneutbetalning till personal med mera. (Aronsson et al, 2003) 
 

3.2.1 Beräkning av total logistikkostnad 
Aronsson et al (2003) har skapat en beräkningsmodell för bedömning av ett 
företags totala logistikkostnader:  
 
  
 
  
 TLK  = Total logistikkostnad 
 LK  = Lagerhållningskostnader 
 TK  = Transportkostnader 
 AK  = Administrativa kostnader 
 

3.3 Flödesdiagram 
En definition på process enligt Bergman och Klefsjö (2001) är:  
 

”En process är ett nätverk av aktiviteter som upprepas i tiden och 
vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern kund.” 

 
Enligt Aronsson et al (2003) är det första steget i en nulägesbeskrivning 
vanligen att kartlägga material- och informationsflöden. Flödesdiagram är 
en bra metod att kartlägga och utvärdera en process. De vidhåller att 
grunden till lyckade förändringar av verksamheten är att man vet var man 
står idag. 
 
Då ett företag ska göra en förändring i sin verksamhet och utreda om en 
alternativ lösning kan leda till förbättring är det viktigt att känna till de 
nuvarande processerna. En process i en verksamhet är en rad av aktivitet 
som upprepas över tiden. Dessa processer kan studeras historiskt sett och 
möjliggör prediktering av framtiden. Utifrån processerna och genom att 
studera dessa kan man genomföra förbättringar i verksamheten. (Aronsson 
et al, 2003) 

TLK = LK + TK + AK
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Genom att kvantifiera flödena och ta fram relevanta nyckeltal kan de olika 
aktiviteterna granskas för att se vilken som först bör ändras. Intressanta 
flödesrelaterade nyckeltal att mäta är servicenivåer och kostnader, då 
logistik handlar om att skapa god leveransservice till låga kostnader. Några 
av de leveransserviceelement som är konkret mätbara är ledtid, 
leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. Dessvärre kan det vara svårt att ta 
fram den totala kostnaden för en viss aktivitet, då det kan finnas dolda 
kostnader eller kostnader som delas mellan flera aktiviteter. (Aronsson et al, 
2003)  
 

3.4 Leveransservice 
Det är viktigt för företag att vara tydliga mot sina kunder om vilken 
leveransservice de kan förvänta sig. Leveransservice kan delas in i flera 
underfaktorer som leveranstid, leveransprecision, leveranssäkerhet, 
information samt kundanpassning/flexibilitet. Vid leverans är det viktigt 
med leveransprecision och -säkerhet så att kunderna får sina varor i utlovad 
tid och att rätt vara i rätt kvantitet levereras till rätt plats. (Segerstedt, 1999)  
 
En kompletterande syn på leveransservice är att kundservice omfattar 
kvaliteten i alla förbindelser mellan företag och deras kunder, sett med 
kundens ögon. Begreppet kundservice kan delas in i flera delar. En av dessa 
är leveransservice, vilket är en sammanfattning av kundens uppfattning om 
kvaliteten på leverantörens logistikaktiviteter. Aktiviteterna kan vara många 
och väldigt olika mellan företag samt att servicekrav mellan olika marknader 
varierar, detta medför att leveransservice är ett begrepp som är svårt att 
mäta. (Persson och Virum, 1996) 
 
Leveransservice är ett viktigt bedömningskriterium när det gäller att välja 
leverantör. God leveransservice kan öka försäljningen men ökar i regel 
kostnaderna för företaget. Detta utgör ofta ett dilemma för företag när det 
gäller att göra en avvägning mellan fördelarna som god leveransservice 
medför och kostnaderna för det. (Storhagen, 1995) 
 

3.4.1 Leveranssäkerhet 
Med leveranssäkerhet avses i vilken utsträckning rätta produkter levereras i 
rätta kvantiteter. Enligt den här definitionen indelas leveranssäkerhet i två 
delar. Med rätt produkt menas visserligen avsedd produkt men även 
kvalitetsmässigt rätt produkt. Med rätt kvantitet menas att det som angetts 
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på leveransdokumentet verkligen är levererat utan delleveranser, 
restnoteringar eller avvikelser. (Mattsson och Jonsson, 2003) 
 
Leveranssäkerhet är med leveranspålitlighet två leveransserviceelement som 
har fått allt större betydelse under de senaste åren. En av de främre 
orsakerna till detta är tillämpningen av just-in-time men även att 
logistikflöden trimmas allt mer. (Storhagen, 1995) 
 
Om det levererande företaget kan leva upp till hög leveranssäkerhet innebär 
detta att man kan eliminera arbetet som det innebär för mottagaren att 
kontrollera godset. Därmed undviker man slöseri med tid. (Mattsson och 
Jonsson, 2003) 
 
Leveranssäkerhet omfattar risken för avvikelser i de operativa rutinerna, 
exempel på förhållanden som påverkar leveranssäkerheten enligt Persson 
och Virum (1996) är 
 

− administrativa fel, 
− leveransfel, 
− produktskador under transport samt 
− felaktigt emballage.  

 

3.4.2 Leveranspålitlighet 
Leveranspålitlighet innebär att kunna leverera vid den tidpunkt som 
utlovats. Leveranspålitligheten kan kontrolleras genom att använda system 
för elektronisk leveransövervakning. (Persson och Virum, 1996) 
 
Leveranspålitligheten har blivit allt viktigare på bekostnad av leveranstiden, 
då företag prioriterar att ta emot leveranser på avsatt tid, varken tidigare 
eller senare, framför att få leveranserna så snabbt som möjligt. I och med att 
flöden trimmas blir de känsligare och störningar i form av felaktiga 
leveranser får stora konsekvenser. (Storhagen, 1995) 
 
De flesta stora transportföretag använder sig av sådana system idag. 
Samtliga kollin märks med en streckkod då de hämtas hos avsändaren. 
Streckkoden avläses sedan på ett antal olika ställen längs vägen till 
mottagaren. På detta vis ökas säkerheten i leveransen och behovet av lager 
reduceras. (Persson och Virum, 1996) 
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3.4.3 Leveransprecision 
Med leveransprecision avses enligt Mattsson (2002) i vilken utsträckning 
som leverans sker vid de leveranstidpunkter som är överenskommet med 
kunden. Leveransprecision har fått en ökad betydelse då många företag idag 
arbetar med någon form av kundorderstyrd tillverkning. I allmänhet 
föredrar företag hög leveransprecision framför kortare leveranstider, om de 
kortare leveranstiderna inte kan hållas.  
 

3.5 Utvärdering av samarbetspartners 
Enligt Razzaque och Sheng (1998) är det första steget i val av 
samarbetspartners inom logistik att utvärdera företagets karaktär och 
kompetens. Viktiga kriterier att se till är 
 

− branscherfarenhet, 
− förmågan att tillgodose företagets behov i form av exempelvis brett 

geografiskt nät, 
− företagets tekniska tillgångar, 
− finansiell stabilitet, 
− kvalitetsutmärkelser, 
− lokalisering, 
− möjligheten att utveckla långsiktiga relationer, 
− pris, 
− pålitlighet och leveranssäkerhet, 
− rykte, 
− kundservice, 
− hastighet samt 
− leverantörscertifiering. 

 
Författarna påpekar även att det är viktigt att företaget väljer att samarbeta 
med logistikföretag vars egenskaper och kompetens tillfredsställer deras 
individuella behov. 
 

3.6 Personalplanering 
Arbetsmiljölagen säger att man alltid ska vara minst två personer vid 
användning av truckar. Vid schemaläggning måste Arbetstidslagen tas 
hänsyn till för den talar om vilka regler som gäller. Restriktioner vid 
utformning av personalschema måste följas enligt Arbetsmiljölagen. Dessa 
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är fastslagna av Arbetsmiljöverket och de berörda punkterna finns under 
bilaga 1. 
 

3.6.1 Minimilöner för skiftanställda 
Kollektivavtalet för arbetare tillhörande Transportarbetareförbundet är till 
för att se till att arbetsgivarna följer de avtal och lagar som finns på 
arbetsplatsen, det ska även arbeta med förbättringar för den anställde. 
Avtalen inom transport innehåller bland annat regler om löner, 
bestämmelser om arbetstid och övertid samt olika anställningsformer. 
(www.transport.se, 2004-11-20) Enligt riksavtalet arbetar tvåskiftanställda 
som tillhör Transportarbetareförbundet maximalt 38 timmar per 
arbetsvecka men har betalt för 40 timmar. Stefan Lundin, på 
Transportarbetareförbundet avdelning 26, har informerat om att 
minimigrundlönen för arbetare anslutna till Transportarbetareförbundet vid 
40 timmars arbetsvecka för tvåskiftanställda är varierande beroende på hur 
länge den arbetande har varit anställd inom företaget/koncernen: 
 
Ingångslön 16 952 kronor 
2 år  17 234 kronor 
4 år  17 284 kronor 
6 år  17 344 kronor 
> 8 år  17 648 kronor 
 
Arbetarna är dessutom berättigade till premiekompensation baserat på hur 
många års branscherfarenhet de har: 
 
0-6 år  2 kronor per timme 
> 6 år  5 kronor per timme 
 
Utöver grundlön och premiekompensation kan även ackord delas ut till de 
arbetande. Detta bestäms lokalt av företaget. Då man arbetar efter klockan 
18.00 på vardagar eller helger, som vid skift, utbetalas ersättning för 
obekväm arbetstid: 
 
Vardagar 18.00-06.00  16,61 kronor per timme 
Lördag 06.00 – söndag 24.00  33,28 kronor per timme 
 

http://www.transport.se
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Till de anställdas löner tillkommer arbetsgivaravgifter och 
semesterersättning och dessa uppgår för närvarande till 32,7 procent 
respektive 12 procent (www.regeringen.se, 2004-12-09). 
 
Semesterersättning betalas på intjänad bruttolön. Kalenderåret är from 1 
april tom 31 mars. Vid beräkning av semesterersättning tas årslönen 
multiplicerat med 12 procent delat med antal semesterdagar den anställde 
tar ut. Den anställde får den summan utbetald per dag han har semester. 
Enligt lag är man berättigad till 25 semesterdagar per kalenderår. Praxis är 
att det går 22 arbetsdagar på en månad. (Stefan Lundin, 
Transportarbetareförbundet avdelning 26) 
 

3.7 Kvalitet hos leverantörer 
Enligt Persson och Virum (1996) innebär begreppet kvalitet att göra rätt 
första gången, detta gäller också inom logistikområdet.  För att göra rätt 
första gången måste man förstå kundens krav och förväntningar på 
leveransservice samt att företaget har en strategi för att möjliggöra dessa. 
Logistikkvalitet varierar mellan olika marknadssegment, de mest centrala 
delarna är 
 

− kommunikation mellan kunder och leverantörer speciellt vid 
förfrågningar, offerter och orderhantering, 

− leveranser och kommunikation i rätt tid och utan fel, 
− snabb och korrekt service efter leveransen samt 
− korrekt informationsöverföring i rätt tid mellan alla interna aktiviteter 

och med externa leverantörer, för att säkra genomförandet av 
ovanstående aktiviteter.  

 

3.7.1 Kvalitetssystem  
Det har blivit allt vanligare att företag har kvalitetssystem och många 
företag kräver att deras leverantörer även ska ha det. En definition på ett 
kvalitetssystem enligt Bergman och Klefsjö (2001) är: 
 

”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur, rutiner, processer 
och resurser som är nödvändiga för ledning och styrning av 
verksamheten med avseende på kvalitet.” 

 

http://www.regeringen.se
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ISO 9000 och ISO 14000 standarder finns implementerade i 634 000 
organisationer i 152 länder. ISO 9000 har blivit en internationell standard 
för kvalitetsledningskrav och ISO 14000 är på god väg att bli det och 
kommer troligtvis att få än större inflytande när företag ska möta miljökrav.  
ISO 9000 serien behandlar främst kvalitetsledning och berör vad företag gör 
för att uppnå 
 

− kunders kvalitetskrav, 
− tillämpliga reglerande krav, 
− ökad kundtillfredsställelse och 
− ständiga förbättringar. (www.iso.org, 2005-01-14) 

 
ISO 14000 seriens främsta angelägenhet är miljöledning. Det innebär att 
organisationer ska 
 

− minimera skadliga effekter på miljön och 
− uppnå ständiga förbättringar inom miljöförbättringsarbetet (Ibid.). 

 

3.8 Godsterminaler 
Generell definition av godsterminal enligt Nationalencyklopedin är: 
 

”Anläggning för omlastning av gods från ett transportmedel till ett 
annat.” 

 
Godsterminaler är så kallade knytpunkter i transportsystem. 
Knytpunkterna kan även kallas mellanstationer som används för omlastning 
och uppdelning av gods. En godsterminal i ett transportsystem har tre 
huvudsyften enligt Tarkowski et al (1995) 
 

− godsterminalen ska skapa förutsättningar för optimalt utnyttjande av 
olika transportmedel. Detta sker genom att godsterminalen har en 
omlastnings- och uppdelningsfunktion mellan olika transportmedel. 
Uppdelningsfunktionen innebär att gods delas upp i mindre eller 
sammanförs till större flöden – så kallad samlastning. I terminalen 
sker även en sortering av godset så att det når rätt destination. 
Förutom godsterminalens samlastningsfunktion har terminalen även 
terminalen en funktion som omlastningspunkt mellan olika 
transportmedel, till exempel mellan lastbil och flygplan,  

http://www.iso.org
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− godsterminalen ska skapa förutsättning för god servicenivå gentemot 
godsanvändare och -mottagare inom godsterminalens tillhörande 
trafikområde samt 

− att godsterminalen kan utnyttjas som station där gods kan förädlas i 
transportsystemet till exempel genom att godset ompackas och märks.  

 
Vid beslut om godsterminaler har företag två generella val, nämligen att 
antingen själva ha en godsterminal eller utnyttja en befintlig terminal. Det 
finns fördelar respektive nackdelar med båda alternativen. Att låta ett 
externt terminalbolag sköta godshanteringen medför ofta rörliga kostnader. 
Företaget kan till exempel betala per yta deras gods upptar i terminalen. 
Desto mer gods de skickar desto högre blir kostnaderna. Skillnaden med att 
företaget bedriver egen terminalverksamhet är att det ofta innebär fasta 
kostnader. Det medför att när volymerna av skickat gods ökar så ökar inte 
nödvändigtvis kostnaderna. (Coyle et al, 2003)  
 
Ett problem när man bestämmer dimension och utnyttjande av 
godsterminaler är variationer i godsflödet både i mängd och över tid. Ett 
exempel på detta är godsterminaler som har hög belastning på morgon och 
eftermiddag, däremellan är beläggningen relativt låg. (Tarkowski et al, 1995) 
Layoutplanering av till exempel godsterminaler är därför viktigt så att 
personal och utrustning ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. 
Otillräckligt med utrymme kan sänka produktiviteten och skapa 
säkerhetsproblem. Överskottsutrymme är dock slöseri på resurser och kan 
även det sänka produktiviteten (Krajevski och Ritzman, 2002). En tumregel 
vid terminalplanering är att när det är mer än 80 procent fullt behöver mer 
utrymme att frigöras (Tompkins, 1996). För att godsterminalen inte ska bli 
en trång sektor måste den dimensioners större än vad genomsnittligt 
godsflöde kräver. Man kan balansera en godsterminal genom att kombinera 
lagerverksamhet i samband med godsterminalen (Tarkowski et al, 1995). 
 

3.8.1 Terminalmodeller  
Enligt Lumsden (1998) skall utformningen av en terminal anpassas till vilka 
typer av flöden som skall passera igenom dem. Utifrån flödet kan terminaler 
delas in i olika kategorier. De som tas upp nedan är cirkulation, cirkulation 
med central flödeskund samt flödeslagring. De flesta terminaler är en 
kombination av dessa beroende på vilka flöden de måste kunna hanterar. 
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Cirkulation  

Cirkulation blir vanligare i större terminaler som skall hantera 
genomströmning då det ofta bildas interna korsande strömmar. Godset kan 
överföras från en ankomstport till det cirkulära flödet för att sedan därifrån 
gå till valfri avgångsport, se figur 2. Fördelarna med detta är man inte 
behöver ta hänsyn till fasta flöden. Dessutom kan en ankomstport enkelt 
ändras och användas som en avgångsport, vilket minskar behovet av portar. 
(Ibid.) 
 

Figur 2: Godsterminal med cirkulation. 
 

Cirkulation med central flödeskund 

Cirkulation med central flödeskund är användbart då alla transportmedel 
inte kan tas emot vid de vanliga portarna som i en cirkulationsterminal. 
Detta gäller vanligtvis tåg. Man skapar då ett centralt inflöde genom att till 
exempel ha en port på kortsidan, se figur 3. Det cirkulerande flödet tar emot 
inflödet och fördelar enkelt ut det till andra portar. (Ibid.) 
 

Ankomstportar 

Avgångsportar 

Interna strömmar 
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Figur 3: Godsterminal med cirkulation med central flödeskund. 
 

Flödeslagring  

Flödeslagring är när flödet av gods inte bara passerar terminalen utan även 
lagras en viss tid. Ett lagersystem bör då installeras för att möjliggöra 
effektiv lagring.  
 

Figur 4: Godsterminal med flödeslagring. 
 
Denna typ av terminal har inte heller fasta flöden så portarnas funktion kan 
varieras. Även här finns ett internt cirkulerande flöde som transporterar 
inkommande godsströmmar till sina lagerplatser och hämtar utgående gods, 
se figur 4. Problemet med denna typ av terminal är att beläggningen varierar 
kraftigt. Terminalen måste dimensioneras för att klara belastningstopparna 
vilket medför outnyttjad överkapacitet resten av tiden. (Ibid.) 
 

Interna strömmar 

Ankomstportar 

Avgångsportar 
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3.9 Godshantering vid terminaler 
Resultatet av terminalverksamhet beror enligt Lumsden (1998) till stor del 
på de administrativa rutinerna. Om administrationen är alltför komplicerad 
kan det medföra en sänkt hastighet för materialflödet genom terminalen.  
 
De administrativa rutiner som förknippas med mottagandet av gods vid 
terminalen är bekräftelse på 
 

− att gods av viss mängd har mottagits och tidpunkten för detta samt 
− dokumentera var godset har placerats.  

 
Då godset skickas till terminalen skall uppgifter lämnas angående 
 

− godsets identitet, 
− destination, mottagare samt 
− tidpunkt för avsändning.  

 
Då terminalen skickar godset skall de bekräfta att det har avsänts  
 

− i rätt kvantitet, 
− att kvaliteten är den föreskrivna, 
− vikt på partiet, 
− antalet kolli, 
− märkning, 
− transportsätt osv.  

 
Vid exportleveranser skall dessutom ett antal dokument vara utskrivna och 
klara innan godset kan släppas iväg. (Lumsden, 1998) 
 

3.10 Samlastning av gods 
För att det ska vara möjligt att arbeta med fasta och täta transporter med 
hög fyllnadsgrad krävs stora volymer. När ett företag inte har tillräckligt 
stora volymer för att själva verkställa transport löser man detta med så 
kallad samlastning. Man skapar då stora volymer genom att samlasta flera 
kunders gods i större sändningar. På terminalen samlas gods från flera olika 
företag, godset samlastas och eventuellt ompaketeras, vartefter 
godstransporten sker i större enheter och med transportmedel som är 
anpassade för dessa längre transporter. I den mottagande terminalen lossas 



 

 
Lindström & Widmark 

21 

godset vid ankomsten och sprids i mindre enheter till mottagarna. 
Samlastning ger alltså möjlighet till högre fyllnadsgrad hos lastbärarna. 
(Lumsden, 1998) Krav som kan ställas på samlastning är; ett 
transportåtagande från dörr till dörr, fast pris, ansvar, transportdokument 
samt tidsgaranterad transport (Pewe, 2002).  

Figur 5: Visualisering av samlastning. 
 

3.11 BCL-SEC- Luftfartsskydd 
Med anledning av terrordåden i USA den 11 september 2001 lade den 
Europeiska kommissionen i oktober 2001 fram ett förslag om ökande 
skyddsåtgärder mot brottsliga handlingar som drabbar luftfarten. 
Föreskrifterna om luftfartskydd återfinns i BCL-SEC, Bestämmelser för 
civilluftfart - Security. Dessa föreskrifter är riktade till flygplatser, 
flygföretag, samt andra företag som betjänar luftfarten t ex speditörer. 
(www.regeringen.se, 2004-10-21)  
 
Luftfartsverket utfärdar säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten 
samt granskar, auktoriserar och informerar dem som utövar någon form av 
luftfartsverksamhet. De säkerhetsbestämmelser som luftfartsverket utfärdat 
gäller ökade skyddsåtgärder mot brottsliga handlingar mot luftfarten. 
Förordningen ställer krav på registerkontroll av samtliga anställda inom 
flygplatsens område samt personal som kan komma i kontakt med gods 
avsett för flygfrakt. (www.lfv.se, 2004-10-15) 
  

 

Avlastare 
Avgående 
terminal 

Ankommande 
terminal Mottagare 

http://www.regeringen.se
http://www.lfv.se
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4 Nulägesbeskrivning 
Avsnittet introducerar läsaren till företaget Expeditors, ger en ingående 
beskrivning av Ready for Carriage och hur godshanteringen för flygfrakt 
hanteras idag hos Cargo Center samt en beskrivning av befintliga och 
tänkbara samarbetspartners.  
 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Expeditors är ett globalt logistikföretag verksamt i 60 länder med cirka 170 
kontor. Huvudkontoret är beläget i Seattle, Washington, USA. Expeditors 
tillhandahåller flyg- och sjöfrakt, tulldeklarationer, transportförsäkring 
samt logistik och distribution (Hinkelman, 2002). De är en ”non-asset based 
integrator”, med andra ord äger de inte själva några transportmedel utan 
anlitar externa transportföretag. Thomas Nylén, Expeditors Intl Sverige 
AB, beskriver Expeditors verksamhet i Sverige som en resebyrå för gods 
som produceras, exporteras eller importeras av svenska företag.  
 
Expeditors Intl Sverige AB finns i Stockholm och Göteborg. De öppnade 
sitt första kontor i Stockholm 1992 på Generatorvägen i Märsta 
industriområde. I augusti 2003 stod Expeditors nya kontor vid Arlanda stad 
klart med ett lagerutrymme. Kontoret i Stockholm har 28 anställda 
inklusive lagerarbetare och omsätter ca 120 miljoner kronor per år.  
 
Expeditors affärsidé: 

 
“To set the standard for excellence in global logistics through total 
commitment to quality in people and customer service, with 
superior financial results.” 

 
Expeditors mål: 
 

“To be the recognised industry leader, through total commitment to 
customer service, by maintaining our uncompromising integrity, in 
the support and development of our People, Communications, 
Systems in sustained growth and profitability.” 
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4.1.1 Expeditors lagerlokal 
Lagret som tillhör de nya lokalerna omfattar 900 m2. Utav dessa utnyttjas i 
dagsläget ca 536 m2 till befintlig lagerverksamhet, se bilaga 2. Det finns 4 
portar för in- och utlastning av gods, samtliga av dessa är placerade utmed 
ena långsidan av lagret. Två av dessa portar är lokaliserade där den befintliga 
lagerverksamheten finns idag. De andra två portarna kan utnyttjas till 
terminalverksamheten.  
 
Efter en inventering av tillgängligt material i lagerlokalen kan gruppen 
konstatera att inget nytt material behövs för att Expeditors ska kunna ha en 
egen godsterminal. Det finns hyllor som inte utnyttjas av den nuvarande 
verksamheten och dessa kan flyttas och användas.  
 
Det finns två anställda som bemannar lagret mellan klockan 08.00 och 17.00 
på vardagarna. I lagret finns tre truckar; en motviktstruck som lyfter upp till 
1 200 kilo, en stödbenstruck som med stödben lyfter upp till 1 000 kilo, 
utan stödben 650 kilo, samt en pallvagnstruck som lyfter upp till 1 000 kilo. 
 

4.1.2 Expeditors utvärdering av transportörer 
Enligt Expeditors policy ska alla Product Managers på företaget göra en 
utvärdering av transportörerna som Expeditors anlitar. Utvärderingen skall 
ske tre gånger om året enligt Expeditors Carrier Evaluation Form, se bilaga 
3. Faktorerna som transportörerna utvärderas efter viktas enligt en skala 
från ett till fem, där fem är viktigast för Expeditors. Den viktigaste faktorn 
är On-Time Performance vilket gruppen tolkar som ett samlat begrepp för 
leveransservice. Andra viktiga faktorer är konkurrenskraftiga priser, att det 
finns möjlighet att elektroniskt spåra gods samt att transportörernas 
säljrepresentanter är väl förberedda inför samtal och möten med Expeditors. 
 

4.2 Begreppet Ready for Carriage 
Begreppet Ready for Carriage har definieras av IATA. IATA är ett 
internationellt samarbetsorgan för omkring 270 flygbolag. Verksamheten 
innefattar koordinering av flygtaxor, åtaganden i fraktdokument samt andra 
regler som har till syfte att underlätta för medlemmarna att arbeta effektivt 
under säkra förhållanden. (www.ne.se och www.iata.se) 
 
IATA´s definition på begreppet Ready for Carriage: 
 

http://www.ne.seochwww.iata.se
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”Ready for Carriage innebär att avlastaren1 är ansvarig för att 
försäkra att godset är packat på ett lämpligt sätt för transport, detta 
för att försäkra att det kan transporteras säkert med ordinär 
försiktighet vid hantering och så att ingen person, gods eller 
egendom kommer till skada. Varje kolli ska vara tydligt märkta så 
att man kan identifiera transportören och varumottagaren.”  

 
En längre definition av Ready for Carriage finns beskriven i detalj i IATA’s 
TACT2 rules 61 – June 2004 Section 2.3. Acceptance of goods, se bilaga 4.  
 

4.2.1 Ready for Carriage hos Expeditors idag 
När en bokning av flygfrakt avsett för export inkommer till Expeditors 
skriver personalen ut en HAWB samt en klisteretikett för varje enskilt kolli 
i sändningen. HAWB och etikett budas till Cargo Center. Godset som avses 
i bokningen hämtas hos kunden av ett åkeri anlitat av Expeditors och 
transporteras till Cargo Center. När godset når Cargo Center placeras det 
på en särskild avgränsad plats avsedd för Expeditors, där godset märks med 
HAWB och etikett. Gods som hämtas hos kund men inte är avsett för 
export inom de närmaste fem dygnen förvaras i Expeditors lagerlokaler 
eftersom Cargo Center tar ut hyra efter fem dygn. 
 
Expeditors tar emot bokningar fram till klockan 14.00 för gods som ska 
hämtas inom Stockholmsregionen och klockan 11.00 för gods som hämtas 
utanför Stockholmsregionen men inom en 20 mil radie från Arlanda. Under 
en dag kan ett flertal av Expeditors kunder vilja sända gods till samma 
destination, då sker en så kallad samlastning. Efter deadline ser Expeditors 
över hur många HAWB man har till samma destination. Gods som ska 
skickas till samma destination med samma flygbolag samlastas under en 
MAWB. MAWB är den slutgiltiga fraktsedeln och budas med tillhörande 
etikett från Expeditors till Cargo Center. MAWB och etikett placeras på det 
angivna samlastade godset. En utförlig beskrivning av samlastning gavs i 
avsnitt 3.10. Expeditors gör en bokning med det aktuella flygbolaget som 
går till destinationen och anger hur stora volymer det handlar om, eventuellt 
skrymmande gods samt informerar om det finns något farligt gods i 
sändningen. Med skrymmande gods menas gods där det av volymen inte 

                                                 
1 Avlastaren är varuägaren i relation till speditören och speditören i relation till flygbolaget.  
2 The airfreight cargo tariff beskriver vilka destinationer de olika flygbolagen trafikerar samt gällande 
tariffrakter.  
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framgår att det tar stor plats vid transport, till exempel balkar eller stora 
plåtar. 
 
Största delen av Expeditors gods som officiellt betraktas som flyggods 
transporteras i själva verket av speditörstruckar till flygbolagens och övriga 
transportörers respektive gateway i Europa. Även Expeditors har en 
gateway som är belägen i Amsterdam, dit en del av godset skickas. 
Det gods som transporteras med speditörstruckar till Europa lastas på 
Cargo Center eller Spirit-terminalen. Gods som däremot transporteras med 
flyg ifrån Stockholm – Arlanda lastas vid ACH, Spirit- eller DHL-
terminalen.  
 

Figur 6: Flödeskartläggning av exportprocessen för flygfrakt. 
 
För att mer utförligt kunna beskriva Ready for Carriage har gruppen gjort 
en kartläggning av informations- och materialflödet. Kartläggningen av 
Ready for Carriage är utförd i enlighet med teori av Aronsson (2003) om 
vikten att känna till de nuvarande processerna i företaget för att kunna 
förbättra verksamheten.   
 

4.3 Potentiella samarbetspartners  
Det finns ett antal olika konstellationer av samarbete med andra företag som 
Expeditors kan välja bland för att göra gods Ready for Carriage. Dessa 
företag kan indelas i två kategorier av företag, nämligen terminalbolag som 
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sköter Ready for Carriage samt åkerier som transporterar godset från 
aktuell terminal till andra terminaler eller flyg. 
 

4.3.1 Terminalbolag 

Cargo Center Sweden AB 

Cargo Center etablerades 1987, företaget ägs idag av de tre ledande 
speditörerna Schenker, Wilson och Danzas. Terminalen är belägen i 
Arlandas södra fraktområde Cargo City. Cargo Center tar hand om hela 
fraktkedjan till och från flygplanen, tullupplag samt lastning och lossning av 
speditörstruckar. Cargo Center hanterar gods för både import och export. 
Cargo Center har en godsterminal och en avskiljd del i terminalen som 
kallas ACH. ACH står för Airline Cargo Handling. Cargo Center har 
öppet har öppet mellan 06.00 och 23.00. Cargo Centers ACH är däremot 
bemannat och öppet dygnet runt. (www.cargocenter.se) De är inte kvalitets- 
eller miljöcertifierade (Klas-Göran Eriksson, Cargo Center). 
 

Spirit-terminalen 

SAS Cargo har bildat ett hanteringsbolag omfattande fraktterminaler på 
Arlanda och Landvetter – under namnet Spirit Air Cargo Handling AB. 
Företaget tar hand om hela fraktkedjan till och från flygplanen samt lastning 
och lossning av speditörstruckar. Spirit-terminalen är kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001: 2000 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001. Terminalen 
har öppet dygnet runt och omfattar 11 500 kvadratmeter. 
(www.spiritaircargohandling.com) 
 

TT-terminalen 

TT-terminalen är en godsterminal som tidigare har varit godsterminal åt 
Panalpina Logistics AB, de har nu brutit sig ur och blivit en egen terminal, 
TT-terminalen. I och med att de blivit egen terminal har man flyttat in i nya 
lokaler i Märsta vilka omfattar ca 1 500 kvadratmeter, i oktober 2004 
startade terminalens verksamhet. De är inte kvalitets- eller miljöcertifierade. 
Terminalen har fem lastnings- och lossningsportar på ena långsidan av 
byggnaden samt en stor port för skrymmande gods på en av kortsidorna. 
TT-terminalen har öppet mellan klockan 07.00 och 23.00 och har i dagsläget 
tio anställda. 
 

http://www.cargocenter.se
http://www.spiritaircargohandling.com
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4.3.2 Åkerier 

Stockholms Åkeri AB  

Stockholms Åkeri är en av Sveriges största åkericentraler, åkeriet utgör ett 
exempel på en verksamhet med ett brett utbud av transporttjänster. Deras 
verksamhetsområden är: Bygg & Anläggning, Bud & Distribution samt 
Tanktransporter. Åkeriet sysselsätter totalt över 500 fordon och ett 60-tal 
personer inom administrationen. Bud & Distributionsverksamheten vilken 
är den verksamhet som är aktuellt för projektet, är inriktad på högvärdigt 
gods samt gods med höga krav på leveranssäkerhet. 
(www.stockholmsakeri.se) 
 
Stockholms Åkeri använder sig sedan november 2004 av ett komplett 
transportlednings- och affärssystem, Alystra®. För mer information om 
Alystra® se bilaga 5.  
 
Stockholm Åkeri är sedan 1998 kvalitetscertifierade enligt ISO 9002, 
företaget har som målsättning att under 2004 bli miljöcertifierade enligt ISO 
14001. (www.stockholmsakeri.se) De har nyligen anställt en 
kvalitetsansvarig som skall se till att företaget lever upp till sina kunders 
krav. Området Bud & Distribution vid Stockholms Åkeri har en 
leveransprecision på 99,5 procent3, detta enligt Mathias Adler, 
försäljningschef, Bud & Distribution.  
 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB 

År 1943 gick åkare samman och bildade föreningen Märsta Förenade 
Åkeriföretag AB. Föreningen täcker Stor-Stockholm, Uppsala samt 
Mälardalen. Åkeriet har 200 fordon i olika storlekar, allt ifrån budbilar, 
grävmaskiner till lastbilar. Avdelningen Bud & Distribution startades 1993. 
Fordonen hos Märsta Förenade Åkeriföretag AB är utrustade med 
Transware StreetWise4 med till hörande GPS. Fördelar med detta är att man 
då kan följa fordonen och på det viset spåra gods. Mer information om 
Transware StreetWise finns på www.transware.se. Märsta Förenade 
Åkeriförening AB har ansökt om certifiering enligt ISO och beräknar att bli 
både miljö- och kvalitets certifierade i juni 2005.(www.marstaforenade.se)  

                                                 
3 Stockholms Åkeri AB har avtal med sina kunder om leverans precist enligt tidtabell med en exakthet på 
99.5%. Företaget har inte fått in några klagomål på detta under 2004. 
 
4 Transware StreetWise är GPS-positionering med elektroniska kartor. 

http://www.stockholmsakeri.se
http://www.stockholmsakeri.se
http://www.transware.se
http://www.marstaforenade.se
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4.3.3 Studiebesök vid Cargo Center 
Syftet med ett studiebesök var att gruppen skulle skaffa sig en 
grundläggande uppfattning om godshantering vid terminaler och för att 
bättre förstå Ready for Carriage. Urban Gålnander, driftchef på Cargo 
Center tog med gruppen på en rundvandring i Cargo Centers lokaler. Alla 
steg från det att en order inkommer till dess att godset lastas på antingen 
flyg eller lastbil demonstrerades.  
 
Gruppen fick se hur Cargo Center arbetar med Expeditors gods. Expeditors 
har en yta som uppgår till 180m2 i Cargo Centers terminal. Det är hela tiden 
en anställd som arbetar på Expeditors yta, de anställda arbetar tvåskift för 
att täcka Cargo Centers öppettider. Den anställde som arbetar 
förmiddagspasset tar huvudsakligen hand om importgods. Exportgods 
utgör störst belastning på eftermiddag och kväll. Anledningen till detta är 
att speditörer och företag som ska sända gods vill ha dagen på sig att boka 
godstransporter. Exporten från andra länder följer samma princip vilket 
innebär att Expeditors import inkommer tidigt på morgonen.  
 
Cargo Center tar emot HAWB från sina kunder fram till klockan 18.00 och 
MAWB fram till klockan 19.00 samma dag som godset skall gå iväg. Godset 
tas emot fram till klockan 20.00 på Cargo Center. Sedan har de anställda på 
Cargo Center mellan en till tre timmar på sig att samlasta godset antingen 
lasta speditörstruck, transportera det till DHL eller Spirit-terminalen 
alternativt förflytta godset till ACH. Som följd av detta är 
arbetsbelastningen för hantering av exportgods som störst på 
eftermiddagarna och kvällarna.  
 
ACH är skiljd ifrån Cargo Centers godsterminal, när godset passerar 
gränsen till ACH har flygbolaget ansvar för godset. I Cargo Centers ACH 
packas godset i palletter eller igloos för att passa för flygtransport. Dessa är 
försedda med plombering för att försäkra om att godsets är intakt. Cargo 
Center har portar för inflöde på ena långsidan och portar för utlastning på 
andra långsidan. Däremellan har de hyllor och förvaringsutrymmen.  
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5 Resultat av kostnadsberäkningar 
Här presenteras beräkningen av logistikkostnaderna vid Cargo Center idag. 
Kostnadsberäkningar för tre olika alternativ till dagens hantering av Ready 
for Carriage redovisas. 
 

5.1 Ready for Carriage vid Cargo Center 
För att beräkna kostnaderna för Ready for Carriage har Excel dokumentet 
Stat 010903_310804 använts. Dokumentet visar samtliga av Expeditors 
sändningar via Cargo Center, från den 1 september 2003 till den 31 augusti 
2004.  
 

5.1.1 Lagerhållningskostnad 
Cargo Center tar ut en hanteringsavgift för allt gods som passerar 
godsterminalen. Denna avgift tas ut per HAWB och är 0,27 kronor per kilo 
med en minimiavgift för sändningar understigande 100 kilo på 27 kronor.  
 
Vidare tar Cargo Center ut en avgift på 90 kronor för varje MAWB de 
hanterar vid godsterminalen.  
 
Hantering av farligt gods, vars definition finns i Begrepp och definitioner, 
kostar 800 kronor per HAWB om sändningen innehåller upp till tio kollin. 
För de sändningar som innehåller fler än tio kollin betalas en grundavgift på 
800 kronor och ytterligare 15 kronor per kolli utöver de tio.  
 
Cargo Center tar ut en fast månadsavgift för expressgodshantering. Till 
expressgods klassificeras enligt Cargo Center gods som inkommer mindre 
än två timmar innan deadline. Denna avgift uppgår till 2500 kronor per 
månad. 
 

Hantering HAWB Hantering MAWB Farligt gods Expressgods 

0,27kr/kg >27 kr/st 90 kr/st 1-10   800 kr,  
11-     800+15kr/kolli 

2 500 kr/mån 

Tabell 1: Sammanställning av avgifter för godshantering vid Cargo Center. 
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5.1.2 Transportkostnad 
Cargo Center tar ut en avgift för lastning av speditörstruckar på 0,58 kronor 
per kilo med en minimiavgift på 100 kronor per HAWB. Dessa sändningar 
har beteckningen AMS under kolumnen ConsolRef i Stat 010903_310804, 
för beskrivning se bilaga 6.  
Allt gods som Cargo Center transporterar till Spirit-terminalen åt 
Expeditors tar Cargo Center ut en avgift på 0,25 kronor per kilo med en 
minimiavgift på 25 kronor per sändning.  
 
Transport och överlämning till DHL-terminalen kostar 250 kronor per 
transport, det går högst en transport om dagen. Expeditors har under 
perioden från den 1 september 2003 till den 31 augusti 2004 haft 148 
sändningar via DHL-terminalen. De 148 bokningar som gick till DHL-
terminalen avgick på 109 olika dagar under året.  
 

Speditörstruck Spirit-terminalen DHL-terminalen 

0,58 kr/kg > 100kr 0,25 kr/kg >25 kr 250 kr/transport 

Tabell 2: Sammanställning av transportavgifter vid Cargo Center. 

 

5.1.3 Logistikkostnad vid Cargo Center 
Logistikkostnaden för perioden den 1 september 2003 till den 31 augusti 
2004 är baserad på Cargo Centers prislista år 2004, se bilaga 7 och Stat 
010903_310804. 
 

Hantering HAWB 400 283 

Hantering MAWB 430 830 

Farligt gods 29 190 
Lagerhållningskostnad 

Expressgods 30 000 

Speditörstruck 66 413 

Spirit-terminalen 63 944 Transportkostnad 
DHL-terminalen 27 250 

Logistikkostnad  1 047 910 

Tabell 3: Logistikkostnad vid Cargo Center. 
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5.2 Alternativ 1 
Det här alternativet innebär att Expeditors använder sitt eget lager som 
godsterminal för att göra exportgodset Ready for Carriage. Transporterna 
sköts av Stockholms Åkeri AB eller Märsta Förenade Åkeriföretag. För att 
beräkna kostnaderna att själva utföra Ready for Carriage måste gruppen ta i 
beaktande personalbehovet, arbetstider och utrustning samt transporter från 
Expeditors till de olika flygbolagen. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn 
till säkerhetsaspekter då terminaler som hanterar gods avsett för flygfrakt 
måste godkännas av luftfartsinspektionen och uppfylla villkoren i BCL-
SEC från Luftfartsinspektionen. 
 

5.2.1 Lagerhållningskostnad  
Terminalen kommer att ha öppet 13 timmar varje vardag mellan klockan 
08.00 och 21.00. De två anställda som arbetar på lagret idag arbetar mellan 
klockan 08.00 och 17.00. Exportgods belastar huvudsakligen terminalen på 
eftermiddagen och då Cargo Center klarar av Expeditors godshantering 
med en anställd antar gruppen att även Expeditors själva gör det. Däremot 
säger Arbetsmiljölagen, se bilaga 1, att man alltid ska vara minst två 
personer vid användning av truckar. Personalen behöver alltså utökas med 
ytterligare två personer mellan klockan 17.00 och 21.00 för att täcka de 
förändrade öppettiderna och klara av det nya flödet av exportgods enligt 
gällande säkerhetsföreskrifter. Enligt Transportarbetareförbundet skall de 
anställda som arbetar efter klockan 18.00 erhålla skiftlön. Gruppen har valt 
att fördela arbetstiderna på två heltidsanställda och två deltidsanställda. 
Dessa kommer att arbeta 38 timmar respektive 24,5 timmar, se kapitel 3.6.1, 
för att de ska kunna lappa över varandra med 30 minuter varje dag. 
Alternativt kan denna fördelning av arbetstimmar se annorlunda ut utan att 
personalkostnaderna förändras. Detta är under förutsättningen att 
personalen arbetar i lag om två och samtliga anställda arbetar efter klockan 
18.00 elva dagar i månaden. 
 
De två anställda på Expeditors lager idag är inte anslutna till något 
kollektivavtal för Expeditors avtalar själva med sina anställda om löner. För 
att beräkna kostnaderna för det nya personalbehovet kommer dock 
gruppen att utgå från kollektivavtal från Transportarbetareförbundet enligt 
rekommendationer från Monica Dahlqvist, Acc.Rec./HR på Expeditors Intl 
Sverige AB. I projektet görs således en minimikalkyl över 
personalkostnaderna. 
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Enligt kollektivavtalet tillkommer premiekompensation beroende på 
branscherfarenhet. Expeditors ställer inga krav på tidigare 
branscherfarenhet enligt Thomas Nylén, Distribution/Qaulity Manager på 
Expeditors Intl Sverige AB. Gruppen har valt att utgå från att de anställda 
har 0-6 års branscherfarenhet. 
 
Det bör tilläggas att det här förslaget innebär att de två anställda som 
arbetar på lagret idag får en lönesänkning.  
 
 Grundlön Premiekomp Obekväm 

arbetstid 
Lön Kostnad inkl 

arbetsgivaravg. 
Heltid  16 952 kr 

 
334 kr/mån 548 kr/mån 17 834 kr 23 666 kr/mån 

Deltid  11 019 kr 
 

216 kr/mån 548 kr/mån 11 783 kr 15 636 kr/mån 

Tabell 4: Minimilöner för arbetare anslutna till Transportarbetareförbundet.  

 
Gruppen räknar med att en månad innefattar 22 dagar detta rekommenderat 
av Stefan Lundin, Transportarbetareförbundet avdelning 26. 
 

 Årskostnad Två anställda 

Heltidsanställda 283 992 kr 567 984 kr 

Deltidsanställda 187 632 kr 375 264 kr 

Summa  943 248 kr 

Tabell 5: Årskostnad för samtliga anställda i godsterminal och lager. 

 
De två personer som i dagsläget är anställda på Expeditors lager har 19 000 
kr respektive 21 000 kr i månadslön. Kostnaden för dem är 
 

(19 000 + 21 000) x 12 x 1,327 = 636 960 kronor per år. 
 
Kostnadsökningen för personalen blir  
 

943 248 – 636 960 = 306 288 kronor per år. 
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MAWB kostnad 

Cargo Center tar ut en kostnad för varje MAWB som passerar ACH. Priset 
uppgår till 90 kronor per MAWB. Antalet MAWB under perioden 1 
september 2003 till den 31 augusti 2004 som gått via Cargo Centers ACH är 
855 stycken enligt Stat 010903_310804.  
 

5.2.2 Transportkostnad 
Transport från Expeditors till Cargo Centers ACH, DHL- eller Spirit-
terminalen kan göras av Stockholms Åkeri eller Märsta Förenade 
Åkeriföretag. 
 
Stockholms Åkeri tar ut en avgift på 0,35 kronor per kilo med en 
minimiavgift på 750 kronor per dag för transport av gods från Expeditors 
till övriga terminaler. 
 
Enligt Andreas Jansson, Air/Ocean Produkt Manager, Expeditors, går 66 
procent5 av godset på tisdagar och fredagar. Totalt skickades 1 167 881,5 
kilo mellan den 1 september 2003 och den 31 augusti 2004. Följaktligen går i 
genomsnitt 7 299 kilo varje tisdag respektive fredag. Övriga dagar i veckan 
går i genomsnitt 2 507 kilo. Här har antagits att det går 22 arbetsdagar i 
månaden.  
 
Märsta Förenade Åkeriföretag tar ut en avgift på 975 kronor per dag för 
godstransport från Expeditors till övriga terminaler. De dagar då det 
handlar om stora volymer förbehåller sig Märsta Förenade Åkeriföretag att 
ta ut en avgift på 975 kronor per extra lastbil som behövs för att klara 
transporten till övriga terminaler, enligt Niklas Andersson på Märsta 
Förenade Åkeriföretag AB. 
 
 Transportavgift Årskostnad 

Stockholms Åkeri AB 0,35 kr/kg >750 kr/dag 408 759 kr 

Märsta Förenade Åkeriföretag AB 975 kr/dag 257 400 kr 

Tabell 6: Transportkostnader med Stockholms Åkeri och Märsta Förenade Åkeriföretag. 

 

                                                 
5 Har räknats fram som medel i Expeditor Intl Sverige ABs datasystem som sammanställer sändningar. 



  

 
Lindström & Widmark 

34 

Hämtning av gods med speditörstruck  
De företag som samordnar transport från Cargo Center åt flygbolagen är 
Air France, British Airways, DFDS Transport, GS Asia, Kales, KLM, 
M.A.C., MAERSK, Martin air samt Weco. Gruppen har kontaktat de olika 
transportörerna för att undersöka om de kan tänka sig att hämta Expeditors 
gods från Expeditors egen terminal istället för vid Cargo Center. Nedan 
följer kommentarerna från de olika flygbolagen: 
 

− För att Air France ska hämta från Expeditors egen terminal krävs att 
varje sändning är på minst 1 500 kg. (Anders Brag) 

− Förutsatt att Expeditors blir säkerhetsgodkända som fraktterminal 
kommer British Airways att hämta godset direkt på Expeditors egen 
terminal, utan extra kostand. (Peter Svensson) 

− GS Asia ser inte något problem i att hämta gods på Expeditors egen 
terminal. Eventuella kostnader blir en framtida förhandlingsfråga. 
(Åsa Persson) 

− Kales är villiga att hämta gods på Expeditors terminal beroende på 
hur mycket gods som kommer att köras från terminalen. Vid små 
volymer är företaget inte intresserad av upphämtning men vid 
tillfredställande volymer ser man inget problem i att hämta gods från 
Expeditors egen terminal. (Lee Pohl)  

− Enligt företagets KLM´s principer skulle de inte hämta gods från 
Expeditors egen terminal men om Expeditors beslutar sig för att ha en 
egen terminal kommer det att bli en förhandlingsfråga. (Viktoria 
Bydin) 

− Maersk anser att för att hämta hos Expeditors egen terminal måste 
lastbilen köra en extra sväng vilket medför en högre kostnad, denna 
extra sväng kan man kvitta med de avgifter Maersk betalar till Cargo 
Center och därför inte höja priset för att hämta gods hos Expeditors. 
Detta betyder att Maersk är villiga att hämta gods på Expeditors egen 
terminal för samma kostnad som hos Cargo Center. (Magnus Ohlin) 

− Martin Air erbjuder fri avhämtning från Expeditors under en 
testperiod. Under testperioden vill Martin Air se att Expeditors 
skickar sådana volymer att hämtning blir lönsamt. Martin Air anlitar 
M.A.C vilka är villiga att hämta godset på Expeditors terminal om 
man kan samlasta med andra företag. Det enda negativa Martin Air 
ser med att hämta gods hos Expeditors är att terminalen hos 
Expeditors saknar ramp. (Henrik Wohlin) 
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− Som det ser ut idag har Weco inga invändningar mot att hämta gods 
hos Expeditors. De uttrycker en viss orolighet för att allt fler 
speditörer öppnar egna terminaler och att följden av det blir att 
deadline för bokning måste läggas allt för tidigt. De kunde 
rekommendera TT-terminalen där de idag redan hämtar åt vissa andra 
kunder. (Per Wahlstedt) 

 

5.2.3 Administrativa kostnader 

Säkerhetsåtgärder 

Kostnaderna för de gällande säkerhetsåtgärderna finns beskrivna i 
Luftfartsverkets författningssamling, LFS 2003:122, AIC B B 141/2003. 
Expeditors är en säkerhetsgodkänd speditör med verksamhet på en ort. Den 
årliga kostnaden för detta är 19 000 kronor. Den årliga kostnaden för ett 
säkerhetsgodkänt fraktterminalbolag som även har en säkerhetsgodkänd 
speditionsverksamhet är 20 000 kronor. (www.lfv.se) 
 

5.2.4 Logistikkostnad alternativ 1 a 
Alternativ 1 a innebär att Expeditors Intl Sverige AB har en egen terminal 
och transporterar godset till övriga terminaler med Stockholms Åkeri AB. 
 

Personalkostnader 306 288 
Lagerhållningskostnad 

MAWB vid ACH 76 950 

ACH 

Spirit-terminalen Transportkostnad 
DHL-terminalen 

408 759 

Administrativkostnad Säkerhet 39 000  

Logistikkostnad  831 501 

Tabell 7: Logistikkostnad alternativ 1 a. 

 

5.2.5 Logistikkostnad alternativ 1 b 
Alternativ 1 b innebär att Expeditors Intl Sverige AB har en egen terminal 
och transporterar godset till övriga terminaler med Märsta Förenade 
Åkerier AB. 
 

http://www.lfv.se
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Personalkostnader 306 792 
Lagerhållningskostnad 

MAWB vid ACH 76 950 

ACH 

Spirit-terminalen Transportkostnad 
DHL-terminalen 

257 400 

Administrativkostnad Säkerhet 39 000  

Logistikkostnad  680 142 

Tabell 8: Logistikkostnad alternativ 1 b. 

 

5.3 Alternativ 2 
I det här alternativet sker Ready for Carriage i TT-terminalen och 
Stockholms Åkeri AB sköter transporterna till övriga terminaler. 
 

5.3.1 Lagerhållningskostnad 
TT-terminalen tar ut en hanteringsavgift per HAWB på 0,25 kronor per 
kilo med en minimiavgift på 45 kronor. 
 
Vid senare inlämning av gods tillkommer kostnader för en extra bil som 
transporterar godset till övriga terminaler, för detta finns inga 
prisangivelser. TT-terminalen tar inte ut någon avgift för hantering av farligt 
gods. 
 
Kostnaden för varje MAWB som lämnas in till ACH tillkommer med 90 
kronor. Som nämnts tidigare är det 855 sändningar till Cargo Centers 
ACH. 
 

Hantering  HAWB MAWB vid ACH 

0,25kr/kg, > 45 kr 90 kr 

Tabell 9: Avgifter vid TT-terminalen. 

 

5.3.2 Transportkostnader 
Kostnaderna för transport till övriga terminaler är inräknat i 
hanteringsavgiften som finns beskriven ovan. Anledningen är att 
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Stockholms Åkeri har ett samarbete med TT-terminalen. TT-terminalen tar 
ut en avgift för lastning av speditörstruckar på 0,40 kronor per kilo.  
 

5.3.3 Logistikkostnad 
 

Hantering HAWB 473 735 
Lagerhållningskostnad 

MAWB vid ACH  76 950 

Transportkostnad Speditörstruck 30 493 

Logistikkostnad  581 178 

Tabell 10: Total logistikkostnad alternativ 2. 

 

5.4 Alternativ 3 
Godshanteringen sköts vid Spirit-terminalen och godset transporteras av 
Stockholms Åkeri AB. 
 

5.4.1 Lagerhållningskostnad 
Spirit-terminalen tar ut en avgift på 0,25 kronor per kilo med en 
minimiavgift på 50 kronor per HAWB, för hantering av gods. 
 
Spirit-terminalen tar ut en avgift på 820 kronor per sändning med farligt 
gods. Totalt skickades 30 sändningar med farligt gods under perioden den 1 
september 2003 till den 31 augusti 2004. Detta utläses under kolumnen 
PcsHazrd i Excel-dokumentet Stat 010903_310804.  
 

Hantering HAWB MAWB vid ACH Kontroll av farligt gods 

0,25 kr/kg, > 50 kr 90 kr 820 kr/sändning 

Tabell 11: Avgifter vid Spirit-terminalen. 

 

5.4.2 Transportkostnad 
Spirit-terminalen tar ut en avgift för lastning av speditörstruckar denna 
avgift är 0,54 kronor per kilo med ett minimum på 50 kronor. 
 
Avgifterna som Stockholms Åkeri tar ut 430 kr per sändning för transport 
till DHL-terminalen och högst 0,25 kronor per kilo till Spirit-terminalen, 
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det varierar lite med tider och mängd gods (Mattias Adler, Stockholms 
Åkeri AB).  
 
Cargo Center ordnar också transporter i samband med att de lämnar av 
gods på Spirit-terminalen. De tar 0,30 kronor per kilo för att transportera 
godset från Spirit-terminalen till sin egen terminal. 
 
Under perioden den 1 september 2003 till den 31 augusti 2004 har 
Expeditors totalt skickat 906 078 kilo gods via Cargo Center samt 109 
sändningar till DHL-terminalen.  
 

 Till Cargo Center Till DHL-terminalen 

Stockholms Åkeri 0,25 kr/kg 430 kr/sändning 

Cargo Center 0,30 kr/kg  

Tabell 12: Sammanställning av transportkostnader vid Spirit-terminalen. 

 

5.4.3 Logistikkostnad alternativ 3 a 
Det här alternativet innebär att hanteringen av gods sker på Spirit-
terminalen och godset transporteras med Stockholms Åkeri till Cargo 
Center och DHL. 
 

Hantering HAWB 501 977 

Farligt gods 24 600 Lagerhållningskostnad 
MAWB vid ACH 76 950 

Cargo Center 226 520 
DHL-terminalen 46 870 Transportkostnad 

Speditörstruck 49 407 

Logistikkostnad  926 324 

Tabell 13: Logistikkostnad alternativ 3 a. 
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5.4.4 Logistikkostnad alternativ 3 b 
Det här alternativet innbär att godset hanteras vid Spirit-terminalen och 
transport till Cargo Center sker av Cargo Center själva och transport till 
DHL-terminalen sker med Stockholms Åkeri. 
 

Hantering HAWB 501 977 

Farligt gods 24 600 Lagerhållningskostnad 
MAWB vid ACH 76 950 

Cargo Center 271 823 
DHL-terminalen 46 870 Transportkostnad 

Speditörstruck 49 407 

Logistikkostnad  971 627 

Tabell 14: Logistikkostnad alternativ 3 b. 
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6 Analys & Diskussion 
I detta kapitel diskuteras fördelar och nackdelar med de olika alternativen 
till godshantering, felkällor samt fortsatt arbete för Expeditors.  
 
Expeditors Intl Sverige AB vill förändra dagens hantering av Ready for 
Carriage. Som framgår i resultat av kostnadsberäkningarna är dagens 
godshantering vid Cargo Center dyrare än de alternativ till hantering 
gruppen tagit fram. 
 
Det alternativ som medför lägsta logistikkostnad för Ready for Carriage i 
enlighet med teorierna av Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2003) är det 
alternativ där TT-terminalen sköter godshanteringen och Stockholms 
Åkeri sköter transporterna till övriga terminaler. Fördelar med att använda 
TT-terminalen är att de är mer flexibla när det gäller hantering av farligt 
gods eller sent inkommet gods i jämförelse med Cargo Center och Spirit-
terminalen. TT-terminalen har varit tillmötesgående och samarbetsvilliga 
samt visat intresse för ett framtida samarbete med Expeditors. Detta 
uppfyller kriterierna om kundservice och möjligheten att utveckla 
långsiktiga relationer i teorierna angående utvärdering samarbetspartners av 
Razzaque och Sheng (1998). 
 
Stockholms Åkeri uppfyller flera av de kriterier som Razzaque och Sheng 
(1998) ställer på samarbetspartners inom logistik; företaget är 
kvalitetscertifierade, de har även anställt en kvalitetsansvarig som skall se till 
att man lever upp till kunders krav. Detta visar på att Stockholms Åkeri 
satsar på och aktivt arbetar med kvalitet. Stockholms Åkeri täcker även ett 
brett geografiskt område, de vill utveckla långsiktiga relationer med 
Expeditors samt att företaget har en hög grad av kundservice. Den 
erfarenhet gruppen har fått av Stockholms Åkeri är att de uppfyller kraven 
på leveransservice som enligt Persson och Virum (1996) är att 
leveransservice uppfattas ur kundens ögon.  
 
Om Expeditors själva skulle sköta godshanteringen utnyttjar de sina lokaler 
och resurser på ett bättre sätt. Vid egen godshantering är det viktigt att 
Expeditors upprättar väl fungerande rutiner så att man håller en hög 
hastighet av materialflödet i enlighet med teorierna av Lumsden (1998) om 
godshantering. En fördel med att Expeditors själva hanterar exportgods är 
att man eventuellt i framtiden kan hantera även importgods i den egna 
terminalen och på så sätt utnyttja företagets interna resurser bättre.  
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Det som kan ses som negativt i att Expeditors själva sköter godshanteringen 
är de ökade personalkostnaderna. Då man behöver anställa fler personer än 
vad som troligtvis behövs enbart för att följa arbetsmiljölagen. Dessutom 
kommer enligt kostnadsberäkningarna de nuvarande anställdas löner att 
sänkas och detta kan bli en facklig fråga. Att hitta personal som är villig att 
arbeta deltid kan bli svårt men gruppen har studerat andra arbetsplatser där 
sådana arbetstider förekommer. Dessa företag har inga problem att hitta 
arbetskraft. Fördelarna med att ha ett eget lager är att de fasta kostnaderna 
inte påverkas lika mycket vid en ökad försäljning som de rörliga 
kostnaderna för att låta någon annan sköta godshanteringen. 
 
De företag som kan sköta transporten från Expeditors egen terminal är 
Stockholms Åkeri och Märsta Förenade Åkeriföretag. Märsta Förenade 
Åkeriföretag är ett billigare alternativ än Stockholms Åkeri när det gäller 
transport från Expeditors till övriga terminaler. I det fall Expeditors 
bestämmer sig för att sköta terminalhanteringen själva bör en avvägning 
mellan pris och leveransservice bland transportföretagen göras.  
 
Något som talar för Märsta Förenade Åkeriföretag är att företagets 
samtliga lastbilar är utrustade med GPS-systemet Transware StreetWise där 
Märsta Förenade Åkeriföretags kunder kontinuerligt kan ha koll på 
godsöverföringen. Detta styrks av Persson och Virum (1996), de påtalar att 
en av de viktigaste delarna i logistikkvalitet är informationsflödet mellan 
kund och leverantör. Märsta Förenade Åkeriföretag har även ansökt om 
ISO-certifiering inom både miljö och kvalitet, och beräknar att bli 
certifierade under år 2005.  
 
Till Stockholms Åkeris fördel är att de har varit mer tillmötesgående och 
samarbetsvilliga än Märsta Förenade Åkeriföretag. Stockholms Åkeri har 
visat stort intresse för ett samarbete med Expeditors i framtiden. Detta 
uppfyller kriterierna i Expeditors utvärderingsblankett och stöds i teorierna 
av Persson och Virum (1996). Storhagen (1995) beskriver företags 
avvägningar mellan pris och leveransservice när de utvärderar sina kunder. 
Detta är något som Expeditors bör göra mellan Stockholms Åkeri och 
Märsta Förenade Åkeriföretag.  
 
Spirit-terminalen är dyrast bland de framtagna alternativen men har 
fördelen att de är en väletablerad terminal som både är kvalitets- och 
miljöcertifierade enligt, ISO 9001 respektive ISO 14001. I teorin tar 
Bergman och Klefsjö (2001) upp att allt fler företag ställer krav på att deras 
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leverantörer ska var ISO-certifierade. Detta kan man även se på det växande 
antal företag som certifieras enligt ISO. Kvalitetsutmärkelser är ett av de 
kriterier som Razzaque och Sheng (1998) ställer på samarbetspartners inom 
logistik vilket talar till Spirit-terminalens fördel framför TT-terminalen. 
Spirit-terminalen är en stor terminal, fördelarna med detta är att flygbolag 
och andra transportörer är mer villiga att hämta gods på en större terminal. 
Det är till exempel inte lönsamt för transportörer att hämta gods vid 
Expeditors egen terminal om sändningarna inte uppgår till en viss vikt. 
 
Det finns en viss osäkerhet i kostnadsberäkningarna för de olika 
alternativen för Ready for Carriage. En osäkerhetsfaktor i alternativet med 
TT-terminalen och Stockholms Åkeri är att kostnaderna kan öka om allt 
fler flygbolag hämtar godset direkt hos TT-terminalen med speditörstruck. 
Anledningen är att avgiften per kilo för lastning av speditörstruck är högre 
än transportavgiften per kilo att transportera gods till andra terminaler. Om 
allt fler flygbolag hämtar godset direkt från TT-terminalen kommer 
kostnaderna att stiga.  
 
Ytterligare osäkerhet föreligger i alternativet med en egen terminal där 
transportkostnaderna kan komma att bli lägre om fler flygbolag och 
transportörer hämtar gods direkt hos Expeditors med speditörstruck. 
Anledningen är att kostnadsberäkningarna baseras på att endast AMS-
sändningar hämtas med speditörstruck och övrigt gods transporteras till 
övriga terminaler för hämtning där. Det alternativ som påverkas av detta är i 
det fall Stockholms Åkeri sköter transporterna, då de tar ut en avgift per 
kilo och Märsta Förenade Åkeriföretag tar ut en avgift per dag. Kostnaderna 
i alternativet med Stockholms Åkeri kan komma att sänkas så pass att det 
blir jämförbart med Märsta Förenade Åkeriföretag. 
 
Det som talar både för och emot TT-terminalen är att de är en nyöppnad 
terminal och de inte är lika väletablerade som de stora aktörerna även om de 
som driver terminalen har lång erfarenhet från liknande verksamhet. 
Fördelarna med detta är att TT-terminalen är en mindre och mer flexibel 
terminal.  
 
Det som talar mot Märsta Förenade Åkeriföretag är att de inte ingett en 
känsla av god kundservice. Företaget har inte har visat någon större 
angelägenhet om att behålla Expeditors som kund. Detta grundas på att 
trots att ansvariga på företaget vet att de samtal som förts gäller ett fortsatt 
samarbete med Expeditors har man inte återkommit med efterfrågad 
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information inom rätt tid. De tillfrågade har varit trevliga och svarat på 
frågor men då det kom att gälla viktiga diskussioner kring priser lämnade 
man aldrig in material i tid.  
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7 Rekommendation 
Gruppen rekommenderar en ändring av dagens hantering av Ready for 
Carriage då resultatet pekar på att det kan göras till en lägre logistikkostnad 
enligt andra alternativ.  
 
Expeditors bör göra en avvägning mellan lägre kostnader och 
leveransservice. Om det är viktigast att göra Ready for Carriage till en så låg 
kostnad som möjligt rekommenderar gruppen att Expeditors väljer att 
samarbeta med TT-terminalen och Stockholms Åkeri. Det alternativet med 
näst lägst kostnad är att Expeditors själva gör Ready for Carriage och 
anlitar Märsta Förenade Åkeriföretag att sköta transporterna. I detta fall bör 
Expeditors ställa högre krav på Märsta Förenade Åkeriföretag, kraven kan 
baseras på de övriga kriterier som har nämnts i både teori och analys. Om 
Expeditors lägger större vikt på kvalitet och kundservice bör de välja att låta 
Stockholms Åkeri sköta transporterna.  
 
Kostnaderna att göra Ready for Carriage hos Spirit-terminalen blir 
marginellt lägre än vid Cargo Center. Detta alternativ kan väljas framför 
TT-terminalen eller en egen terminal om Expeditors viktar kriterier som 
branscherfarenhet och kvalitet högre än låga kostnader. Om detta alternativ 
väljs rekommenderar gruppen att Expeditors låter Stockholms Åkeri sköta 
transporterna till övriga terminaler.  
 
För att Expeditors bättre skall kunna mäta leveransservice och utvärdera 
sina samarbetspartners i framtiden så som de utvärderar transportörer idag 
rekommenderar gruppen att Expeditors ställer krav på sina anställda att 
kontinuerligt utföra avvikelserapportering. Idag har Expeditors ett system 
för utvärdering av transportörer, gruppen rekommenderar att Expeditors 
utökar detta system till att utvärderingen även innefattar terminalbolag och 
åkerier. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Utdrag ur Arbetstids- och Arbetsmiljölagen 
Utdrag ur Arbetstidslagen 
6. Arbetstidens förläggning 
14 §  
Arbetstagare skall ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under 
varje period om sju dagar (veckovila). Veckovilan skall så långt som möjligt 
förläggas till veckoslutet. 
15 §  
Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka 
arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Rasterna skall 
förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i följd. 
Rasterna antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med 
hänsyn till arbetsförhållandena.  
16 § 
Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är 
nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till 
sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av 
arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. 
 
Utdrag ur Arbetsmiljölagen 
Kap 3 2 §  
Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 
arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid 
vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller 
ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.  
Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa eller olycksfall som 
kan följa av att arbetstagaren utför arbetet ensam.  
Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska 
anordningar skall underhållas väl. 
 
 



 

 
Lindström & Widmark 

 

Bilaga 2: Översikt över Expeditors lager 
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Bilaga 3: Utvärderingsblankett av transportörer 
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Bilaga 4: Ready for Carriage 
Utöver regel 2.3.1 måste följande krav följas för att leverera gods Ready for 
Carriage: 

 
a) Air Waybill 

AWB´n måste i överensstämmelse med regel 6.2fullbordas/slutföras i 
alla avseenden 
original (för shippern) 
kopior (för agent) 
original (för utfärdande transportföretag) 

 
b) Dokumentation  

Alla dokument nödvändiga för varje enskild försändelse: 
fastställa godsets beskaffenhet då så är nödvändigt 
export, import eller transit, vilka flygbolaget måste lämna till tull eller 
statligt verk, måste vara ifylld och/eller kontrollerad och måste 
medfölja AWB´n. 

 
c) Adressering av gods 

Allt gods från varje försändelse måste märkas på följande sätt: 
antingen måste allt gods ha försändarens namn, adress som på 
AWB´n. Eller så måste informationen vara synlig på ett eller fler paket 
med en lämplig referens till övrigt gods i försändelsen. 

 
d) Packning 

Innehållet av varje försändelse måste vara paketerat så att det motstår 
vanligt förekommande tillbud vid transport. Farligt gods måste vara 
packat i överensstämmelse med de passande farligt gods 
föreskrifterna. För levande djur se regel 2.3.3. A.1. 

 
e) Märkning av gods 

Adresslappen måste vara fullt synlig samt att alla gamla adresslappar 
eller noteringar måste avlägsnas. 
En frakt identifikations etikett/adresslapp enligt regel 2.3.4.A måste 
bifogas varje paket. När etiketter för special försändelser används 
måste de vara fästa på det specifika paketet. Samma gäller för etiketter 
till försändelser med farligt gods. 
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f) Avlastarens deklaration av farligt gods 
Den måste vederbörligen vara undertecknad och utförd enligt 
föreskrifterna för farligt gods. Om en försändelse innehåller farligt 
gods måste det specifika godset överlämnas separat och finnas tydligt 
beskrivet på AWB’n. 
 

g) Shippers certifiering för levande djur 
En undertecknad och ifylld attest för levande djur krävs. 

 
2. Om en försändelse inte blivit levererad  

 
h) Leveranssäkerhet: 
i) Rätt tid, rätt antal, rätt vara, rätt plats 
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Bilaga 5: Stockholms Åkeri AB installerar Alystra® 
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Bilaga 6: Förkortningar i Stat 010903_310804 
 
CarrierName:  Flygbolaget som godset transporteras med. 
 
CarrierPfx:  Anger vilket flygbolag som godset transporterats med. 

Varje flybolag har ett eget prefix. 
 
ConsolRef:   En fraktsedel.  
 
CarrierRef:  Flygbolagens  fraktsedel. 
 
Destin:  Flygplats/ort dit godset skickas, kod enligt internationell 

standard satt av FN. 
 
FrghtWgt:  Då godsets vikt understiger 167kg/m3 beräknas FrghtWgt 

genom att multiplicera godsets volym med 167kg. Godset 
betraktas i deesa fall som volymgods. Godsets FrghtWgt 
överstiger GrossWgt och följaktligen är det FrghtWgt 
som debiteras kunden. 

 
GrossPieces:  Antalet kolli. 
 
GrossWgt:  Godsets faktiska vikt inklusive embalage (Hinkelman, 

2002). Inom flyg säger man att 1m3 får motsvara 167kg i 
faktisk vikt. Då godsets faktiska vikt överstiger 
167kg/1m3 debiteras kunden för den faktiska vikten.  

 
MonthFiscal:  Månaden som godset sändes, 1-12. 
 
Origin:  Stockholm/Arlanda 
 
Pcs Hazard:  Talar om antalet kollin innehållande farligt gods. Artiklar 

eller ämnen som utgör ett hot mot hälsa, säkerhet eller 
egendom när de transporteras med flyg. Farligt gods 
måste hanteras i enlighet med IATA Dangerous Goods 
Regulations. Varje farligt ämne har en UN-kod. Det finns 
9 olika kategorier av farligt gods. (Hinkelman, 2002)  
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ServiceCode:  Anger om det är samlastning eller inte. 4 är samlastning 
och 3 är rak sändning. 

 
ShipperCity:  Postnummer och ort till kunden. 
 
ShipDate:  Datumet då fraktsedeln skrivs ut. 
 
ShipperID: Kundnummer avseende företag som sänder gods genom  
 Expeditors. 
 
ShipperName:  Företagsnamn. 
 
ShpmntRef:  Varje godsändnings unika fraktsedel. 
 
Volume:  Godsets volym. 
 
YearFiscal:  Året som godset sändes, antingen 2003 eller 2004. 
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Bilaga 7: En AWB hos Expeditors 

 




