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i 

Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga och analysera Östgötafrakts 

distributionsupplägg för livsmedel. Verksamheten kring livsmedel är nyligen införskaffad och 

kretsar kring en terminal. Fokus i detta arbete ligger på att analysera och fördela de kostnader 

och intäkter som uppstått i samband med den nya terminalen. 

 

En stor del av det inledande arbetet innefattade intervjuer med involverade personer på 

Östgötafrakt. Intervjuerna låg sedan till grund för nulägesbeskrivningen. Parallellt 

genomfördes en litteraturstudie kring distribution och terminalverksamhet. Som underlag för 

analysen samlades data in i form av vikter, antal lastbärare, intäkter mm. På förhand var det 

känt att dataunderlaget skulle vara begränsat eftersom verksamheten var så pass ny.  

 

Kostnaderna delas upp i transportkostnader knutet till avstånd respektive tid, kostnader för 

terminalen samt kostnader för transportledning. Som fördelningsnyckel för 

terminalkostnaderna används det genomsnittliga antalet lastbärare som passerar terminalen 

per dygn. Detta för att uppfylla Östgötafrakts kortsiktiga mål att terminalen ska kunna bära 

sina egna kostnader. Kostnaden för transportledning fördelas på antalet orderrader, efter 

produktionsledarens bedömning att antalet orderrader direkt påverkar transportledarens 

arbete.  

 

För att genomföra analysen av distributionsturerna utvecklades en Excel-kalkyl med 

kostnaderna som grund. Utifrån den bearbetade datamängden fördelas vikter, lastbärare och 

pallplatser ut på de olika distributionsturerna. De totala kostnaderna och intäkterna beräknas 

för samtliga turer och veckodagar. 

 

Resultaten tyder på att den totala verksamheten kring terminalen precis täcker sina egna 

kostnader. Ett antal turer har ett negativt resultat men de turer som har ett positivt resultat 

täcker upp för dessa. Eftersom Östgötafrakt ingår samarbeten med större kunder för totala 

distributionsupplägg i Östergötland är det ibland nödvändigt att utföra sådana transporter som 

ej är lönsamma i sig. Detta är viktigt för att kunna få den totala affären som totalt sett är 

lönsam.  

 

Som nämnt pekar resultatet på att verksamheten, som den ser ut idag, bär sina egna kostnader 

men det finns flertalet åtgärder som Östgötafrakt kan utvärdera för att öka lönsamheten. 

Framför allt körs idag många gånger små volymer till de mer avlägsna orterna vilket gör att 

nya uppdrag till dessa orter skulle ha stor betydelse. Terminalens verksamhet är idag framför 

allt knuten till natten. Genom att hitta upplägg då dagen skulle kunna utnyttjas bättre skulle 

fler lastbärare kunna passera terminalen och Östgötafrakt skulle då kunna sänka 

terminalkostnadspåslaget per pall och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga. 

 



 

 

ii 

Abstract 

The aim of this thesis is to review and analyze Östgötafrakts’s distribution of food. The 

business regarding food is a recent addition to Östgötafrakt and centers around a terminal. 

Focus of this thesis is to analyze and distribute the costs and earnings that are the result of this 

new terminal. 

 

Initially, a large part of the work involved interviews with people at Östgötafrakt. This was 

the foundation of the analysis of the present situation at Östgötafrakt. Simultaneously, 

literature regarding distribution and terminals was studied. As basis for the analysis, data was 

collected regarding volume, number of pallets and containers, earnings etc. It was known 

beforehand, since the business surrounding the terminal was new, that the amount of data 

would be limited. 

 

The costs are divided into transportation costs based on distance and time, costs of the 

terminal and cost of transport planners. The number of pallets and containers that passes 

through the terminal in one day is used to distribute the costs of the terminal, this to achieve 

Östgötafrakt’s basic goal that the business in the terminal should cover its own costs. The 

costs of the transport planners are distributed based on the number of orders per day because 

of the production manager’s assessment that the number of orders one day directly affects the 

work of the transport planners.  

 

A calculation tool was developed in Excel, with the costs as a base, to make the analysis 

easier. The collected data is used to calculate and distribute the costs and earnings for the 

different routes and weekdays.  

 

The results indicate that the total business around the terminal carries its own costs. A number 

of routes have negative results but the ones with positive result cover these. Since 

Östgötafrakt have agreements with large customers and manage their total distribution in the 

area, it is sometimes necessary to allow these negative routes to obtain the contract since the 

overall is profitable. 

 

As mentioned, the results indicate that the costs are almost equal to the earnings. There are a 

number of improvements that Östgötafrakt can strive for to be able to increase their profit. 

Primarily, the non-profitable routes today are characterized by long distances with low 

volumes. This means that adding new volumes to these transports would make a big 

difference. Furthermore, the business in the terminal is most intense during the night. By 

finding more business for the day, Östgötafrakt would be able to increase the number of 

pallets and containers that pass through the terminal, thus lowering the cost added to every 

pallet or container and consequently becoming more competitive.  
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Förord 

Som avslutning på utbildningen Teknisk Logistik, vid Linköpings Universitet, utfördes det 

här examensarbetet på Östgötafrakt i Linköping. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Östgötafrakt som har gett oss möjligheten att överhuvudtaget få 

ett examensarbete i dessa svåra tider. Dessutom ett examensarbete som har varit så intressant 

och är mycket relevant för vår utbildning.  

 

Vi vill tacka vår handledare Petter Huddén som, trots pressat tidsschema, alltid tagit sig god 

tid för oss. Vi vill även tacka vår andra handledare Michael Håkansson som haft stort tålamod 

med att, vid åtskilligt antal tillfällen, förklara detaljer kring distributionsupplägget. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare på universitetet, Tobias Andersson, som möjliggjort det 

här examensarbetet. 

 

 

Linköping, juni 2009 

 

Maria Andersson  Martin Wollner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I februari 2009 förvärvade Östgötafrakt AB en affärsverksamhet gällande distribution av 

livsmedel i Östgötaregionen. I samband med detta övertogs en terminal och ett befintligt 

distributionsupplägg från ett annat lokalt transportföretag som gått i konkurs. Östgötafrakt står 

för central administration i form av bl.a. ordermottagning, tecknande av avtal, planering och 

transportledning av distributionen. Distributionsupplägget bygger på ett samarbete med ett 

antal åkerier samt Östgötafrakts systerbolag, GDL.  

 

De stora inleveranserna av varor till terminalen sker nattetid från systerbolaget GDL i 

Helsingborg. Dessutom kommer mindre leveranser från lokala livsmedelsleverantörer in 

under dagtid. Varorna ska spridas till slutkunder i närområdet under följande dag. Först under 

eftermiddagen föregående dag erhålls information om vilka volymer som ska distribueras 

följande dag. Dock har transportledningen, genom statistik och prognoser, kännedom om 

ungefär vilka godsmängder och slutkunder som är aktuella. Distributionsupplägget grundar 

sig på mer eller mindre fasta turer som sedan justeras baserat på dagens varuflöde.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet på Östgötafrakt är att kartlägga och analysera Östgötafrakts 

distributionsupplägg gällande livsmedel. Denna verksamhet kretsar kring den terminal som 

integrerats i företagets verksamhet under våren 2009. Fokus ligger på att analysera och 

fördela de kostnader och intäkter som uppstått i samband med tillskottet av den nya 

terminalen.  

 

1.3 Uppgiftsbeskrivning 

Problemet som behandlas i det här examensarbetet gäller distribution av livsmedel och 

blommor med utgångspunkt från den nya terminalen. Genom att Östgötafrakt tar över en 

existerande verksamhet med dess avtal och kostnader vill företaget utvärdera utformning och 

konsekvenser av dessa. En första målsättning för Östgötafrakt är att terminalverksamheten ska 

bära sina egna kostnader.  

 

För att utvärdera stabiliteten i den nya verksamheten behöver de omgärdande kostnaderna 

kartläggas, analyseras och fördelas. Detta arbete inkluderar genomgång av avtal, 

distributionsmodell, terminalhantering, terminalkostnader mm. Östgötafrakt vill analysera 

vilka kostnader som ska kopplas till vilka aktiviteter för att avgöra i vilken grad de olika 

avtalen är lönsamma samt för att få ett bra underlag inför framtida kostnadskalkyler.  

 

Den kostnadsfördelning som tas fram ska i möjligaste mån vara anpassad så att den kan 

tillämpas på de andra delarna av Östgötafrakts verksamhet.  
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1.4 Metod 

Det här examensarbetet har strukturerats i de faser som beskrivs i Figur 1.  

 
Figur 1. Fasplan för arbetsplaneringen 

 

Under planeringsfasen hölls inledande möten med Östgötafrakt och examinator för 

examensarbetet med syfte att formulera ett lämpligt problemområde och lämpliga 

avgränsningar samt att diskutera formerna kring arbetet.  

 

Syftet med förstudien var att få en generell förståelse för den verksamhet som examensarbetet 

berör. Grundläggande information om olika former av transportverksamhet och de termer och 

begrepp som förekommer i branschen införskaffades. Östgötafrakts verksamhet diskuterades 

med handledare på företaget.  

 

Som start på litteraturstudien studerades kurslitteratur från tidigare kurser i utbildningen. 

Dessa böcker tjänade som inspiration för vidare sökningar efter kompletterande litteratur och 

artiklar. De fördjupade sökningarna har utgått från Linköpings universitetsbiblioteks katalog 

och dess olika databaser för artiklar och rapporter. Artikelsökningar via Google Scholar har 

också använts. Utöver detta har publikationer och verktyg från relevanta 

branschorganisationer, så som Sveriges åkeriföretag och Sveriges Transportindustriförbund, 

studerats.  

 

Nulägesbeskrivningen baseras huvudsakligen på samtal och intervjuer med personal på 

Östgötafrakt. Terminalen har besökts ett flertal gånger under dagtid för att studera dess 

utformning mm. Dessutom studerades arbetet i terminalen under ett nattskift för att få 

fördjupad förståelse för verksamheten i terminalen under dess mest aktiva del av dygnet.  

 

Datainsamlingen är baserad på den dokumentation gällande kostnader, avtal, prislistor, 

fakturaunderlag etc. som tillhandahållits av Östgötafrakt. Östgötafrakt använder Hogia 

Mobilast för planering och uppföljning av transporter. Från Mobilast har således information 

om fordon, godsmänger, leverantörer, slutkunder mm kunnat samlas in. För 

avståndsberäkningar använder Östgötafrakt Microsoft Autoroute och de avståndsberäkningar 

som ingår i det här examensarbetet är gjorda med detta program. Transportkostnaderna har 

tagits fram med hjälp av Sveriges Åkeriföretags verktyg SÅ Calc. 
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För att kunna genomföra analysen av verksamheten skapades en kalkyl i Excel. Syftet med 

kalkylen var att sammanställa all information om godsvolymer, kostnader och intäkter samt 

att fördela dessa uppgifter mellan de olika turerna.  

 

I analysfasen studerades de resultat som tagits fram baserat på dataunderlag och 

kostnadskalkylering. För att skapa en mer överskådlig bild av situationen samt för att 

analysera samband mellan olika faktorer skapades diagram och tabeller baserat på de data 

som tagits fram med kalkylen.  

 

Rapporten har utformats med utgångspunkt i Merkels anvisningar i Tekniska rapporter och 

examensarbeten och till stöd gällande språkbruk har Svenska språknämndens bok Svenska 

skrivregler använts. Källhänvisningen i hela examensarbetet är utformad enligt 

Harvardsystemet för referenser.  

 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet har begränsats till livsmedelsverksamheten kring den nyförvärvade 

terminalen. I terminalen hanteras även andra produkter men dessa berörs inte i arbetet annat 

än den inverkan som de har på livsmedelsverksamheten.  

 

1.6 Beskrivningar av begrepp 

Här följer beskrivningar av de begrepp som används i rapporten.  

 

Omex  

Flytta gods från ett fordon via en terminal till ett annat fordon. Inkluderar hantering i 

terminalen så som lossning och/eller lastning av pall samt fördelning av pallar på rätt 

destination.  

 

Charterbil (hel eller halv) 

Fast hyra av kapacitet i en lastbil under en viss period. T.ex. kan charteravtalet gälla 14 

pallplatser för distribution Norrköping. Priset är detsamma oavsett hur många pallar som körs 

en specifik dag, förutsatt att det ej överskrider det avtalade antalet. Kunden vinner säkerhet i 

form av att alltid veta att de har en viss plats samt att båda parter får en förenklad 

administration.  

 

Fjärrtransport 

Transporter gällande längre avstånd och med få stopp på vägen. Transporten utförs oftast med 

ett s.k. fullängdsekipage bestående av lastbil och släp. 

 

Distribution 

Spridning av gods i närregionen. 

 

Slutkund  

De matbutiker, restauranger, skolkök etc. som varorna distribueras till. 
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Livsmedelseverantör  

De företag eller organisationer som tillhandahåller de livsmedel som transporteras. 

 

Tur  

Planerad slinga bestående av en eller flera slutkunder som besöks av en enskild lastbil. 

 

Åkeri  

Ett företag som säljer transporttjänster och som kan ha en eller flera lastbilar och en eller flera 

chaufförer. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

Lastbilscentral  

Sammanslutning av flera åkerier. (Östgötafrakt AB, 2009) 

 

Lastbärare 

Håller samman gods vid transport och lagring. T.ex. pall eller rullbur. (Central Sweden 

Logistics, 2009a) 

 

Europapall/Lastpall 

(Atlet, 2009) 

Standardiserad lastbärare för godstransporter med måtten 800*1200mm. (Lumsden, 2006)  

 

Engångspall 

För vissa upplägg används engångspallar av samma storlek som Europapallar. Dessa kasseras 

efter användning och går ej i retur. (Huddén, 2009) 

 

Halvpall  

Standardiserad lastbärare för godstransporter som är hälften så stor som en europapall och har 

måtten 800*600mm.  

 

Rullbur/Rullpall/Rullcontainer (RC) 

 (Atlet, 2009) 

Rullburen är ett alternativ till lastpallen och används ofta för transport av livsmedel. Har 

måtten 800*700 mm. 

 

Skrymmande gods 

Gods med låg densitet. D.v.s. gods som väger lite men tar stor plats. (Lumsden, 2006) 
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Avräkning 

Redovisning av utvalda transporttjänster under vald period. Fungerar ofta som grund till 

utbetalning mellan kund och leverantör. (Huddén, 2009) 

 

Avtalstransportör  

Åkerier som är kontrakterade av Östgötafrakt. Tidigare delägare men numera anslutna via 

avtal. Avtalen innehåller villkor gällande kvalitet, miljö rutiner etc. som Östgötafrakt 

garanterar sina kunder.  

 

Lågledsvagn 

Eltruck för hantering av pallar i terminalen. Har möjlighet att lyfta två olika pallar samtidigt. 

 

Palldragare 

Mindre, manuell, vagn som används för att dra eller skjuta pallar. Har ej möjlighet att lyfta 

pallarna högre än vad som är nödvändigt för att kunna dra vagnen. (Central Sweden Logistics, 

2009b) 

 

Flakmeter 

Flakmeter är ett sätt att mäta utrymme på lastbil eller släp. En flakmeter är en meter av flaket, 

mätt i längdled. D.v.s. hela flakets bredd och hela flakets lasthöjd under denna längd. (Pewe et 

al., 2002) 

 

SÅCalc 

SÅCalc är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel. Det är framtaget av Sveriges Åkeriföretag 

för att fungera som stöd vid kostnadskalkylering av transporttjänster.  
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2 Företagspresentation 

I det här kapitlet presenteras företaget Östgötafrakt. En översikt av företagets ursprung och 

nuvarande företagsstruktur ges.  

 

2.1 Historia 

Östgötafrakt är ett transport- och maskinentreprenadföretag vars historia börjar redan strax 

efter 2:a världskriget då ett antal åkerier gick samman till så kallade lastbilscentraler. 

Lastbilscentraler har sin grund i ett administrativt samarbete kring framför allt orderhantering, 

marknadsföring och trafikplanering. Lumsden skriver att det på 1960-talet fanns så många 

som 400 st lastbilscentraler i Sverige men att det p.g.a. fusioner mellan lastbilscentraler 

minskat till ca 100 st år 2005. (Lumsden, 2006) En av lastbilscentralens andra viktiga 

funktioner är att genom ett ekonomiskt samarbete t.ex. uppnå en ökad likviditet samt skapa en 

större möjlighet till gemensamma investeringar. (Huddén, 2009) En sådan fusion är grunden i 

Östgötafrakt. Lastbilscentraler bildades på de flesta orterna i Östergötland på 40-talet och med 

början i 80-talet slogs lastbilscentraler inom samma ort ihop för att på 90-talet även börja slås 

samman över kommungränserna. På så sätt bildades Östgötafrakt 1997 (se Figur 2). Gamla 

Östgötafrakt, verksamt i Linköping, slogs samman med Transportbolaget, verksamt i västra 

Östergötland. 1998 blev Transportcentralen i Norrköping medlemmar och 2005 även Ögräf. 

Den senaste stora händelsen för Östgötafrakt är att dess delägare år 2008 sålde Östgötafrakt 

till den danska koncernen DSV Miljø där det redan innan ingick ett antal svenska 

transportföretag. (Östgötafrakt AB, 2009) 
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Figur 2. Östgötafrakts ursprung  

(Östgötafrakt AB, 2009) 

 

2.2 Organisation 

Östgötafrakt är i dag verksamt inom 3 huvudområden: Bygg & Anläggning, Fjärr & 

Distribution samt Miljö & Avfall (se Figur 3). Var och en av enheterna har sin egen 

säljavdelning samt egen transportledning. Bygg & Anläggning hanterar försäljning av 

material, så som grus- och bergmaterial, samt transporter av byggrelaterade varor. 

Miljöområdet behandlar avfallshantering, återvinning och sorteringsplanering. Fjärr & 

Distribution erbjuder en mängd olika transportmöjligheter. De har idag både regelbundna 

transporter och distributionsupplägg men även speciallösningar och budbilstrafik. På 

fjärrsidan utförs längre transporter av diverse produkter inom Sverige. Inom sin nuvarande 

distribution är företaget verksamt inom branscher så som lantbruk, bygg & anläggning, 

tillverkningsindustrin, sjukvård, livsmedel mm. (Östgötafrakt AB, 2009) 
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Figur 3. Östgötafrakt organisation  

(Östgötafrakt AB, 2009) 

 

2.2.1 Koncern 

Östgötafrakt ägs till 100 % av danska DSV Miljø. DSV Miljø har sin ursprungliga marknad i 

Danmark men har numera även verksamhet i Sverige, Finland, Norge och England. I Sverige 

ingår, förutom Östgötafrakt, företagen GDL i Helsingborg, GKF i Kristianstad, Samfrakt i 

Kalmar, MB Enviroteknik AB i Örnsköldsvik, RGS90 Sverige AB i Göteborg. Detta 

illustreras i Figur 4. (DSV Miljø A/S, 2009).  

 

 
Figur 4. DSV Miljø organisation 

(DSV Miljø A/S, 2009) 
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogörs för rapportens teoretiska referensram. Kapitlet syftar till att ge en 

grundläggande inblick i de begrepp och teorier som ligger till grund för examensarbetet.  

 

3.1 Roller i logistiknätverk 

”Logistik är den del av försörjningskedjan som står för planering, implementering och 

kontroll av flödet av gods, tjänster och information mellan ursprungspunkten och 

konsumtionspunkten med syfte att leva upp till kundens krav och behov.” (vår översättning, 

Stefansson, 2005) 

 

Jonsson och Mattson (2005) beskriver logistiken som ett system bestående av ett antal 

delkomponenter (se Figur 5). Systemet består av de tre huvudfunktionerna försörjning, 

produktion och distribution. Dessa tre delar kan sedan brytas ned i mindre beståndsdelar i 

form av olika typer av aktiviteter. Mellan de tre huvudområdena finns det ofta någon form av 

lager eller uppsamlingsfunktion och för att förflytta material eller varor krävs någon form av 

transporter. (Oskarsson et al. 2006. Jonsson och Mattson, 2005) 

 

 

 
Figur 5. Logistiksystemet  

(Jonsson och Mattson, 2005) 

 

Förutom det fysiska flödet av material och varor, som beskrivs ovan, sker också ett stort 

immateriellt flöde i form av information och ekonomiska transaktioner. I de flesta fall finns 

även ett returflöde av exempelvis defekta produkter, förpackningsmaterial för återvinning och 

lastbärare. (Oskarsson et al. 2006. Lumsden, 2006) 

 

Med flödet strukturerat enligt ovan, med tre huvudfunktioner, blir det tydligt att de tre delarna 

går att separera organisatoriskt från varandra. Historiskt sett har detta oftast handlat om en 

intern organisation inom ett producerande företag men under de senaste decennierna ses en 

tydlig trend i att lägga ut delar av verksamheten på externa företag. Det vanligaste är att den 

tredje funktionen, distribution, läggs ut på ett s.k. tredjepartslogistikföretag. (Ahl och 

Johansson, 2002) 
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3.2 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik, TPL, kan definieras som att ”… ett företag tar över och driver i första 

hand funktionerna lager och transporter för ett annat företags räkning”. (Ahl och Johansson, 

2002). Ett annat sätt att definiera tredjepartslogistik är att ett företag ”… ombesörjer och utför 

… alla de logistiska aktiviteter som finns mellan det producerande och köpande företaget”. 

(Lumsden, 2006) 

 

Begreppet tredjepartslogistik är relativt nytt, och har fått spridning först under 1990-talet. 

Bakgrunden till detta är att under senare tid har många företag valt att i allt större utsträckning 

lägga fokus på sin kärnverksamhet och flytta ut andra delar av verksamheten till företag som 

specialiserat sig på respektive område. Distribution är en sådan verksamhet som många 

företag valt att lägga ut på externa företag. Denna trend har lett till att det som kallas 

tredjepartslogistik har utvecklats mycket under de senaste decennierna. (Storhagen, 2003) 

 

Ett företags syfte med att lägga ut delar av sin verksamhet på ett externt bolag, som 

specialiserat sig på just detta område, är att skapa någon form av mervärde i form av t.ex. 

effektivisering eller sänkta kostnader för företaget. (Ahl och Johansson 2002). Genom att 

samla logistikbehov från flera olika företag hos samma TPL-företag kan 

storskalighetsfördelar uppnås som varit svåra för de enskilda företagen att uppnå 

självständigt. T.ex. kan fyllnadsgraden i bilarna ökas genom samlastning av varor från flera 

företag och erbjuda högre leveransservice genom tätare transporter då den sammanlagda 

godsvolymen blir högre än den för de enskilda företagen. (Oskarsson et. al., 2006). Enligt Ahl 

och Johansson (2002) kan TPL-företagen även skapa ytterligare mervärde genom:  

 Bättre nyttjande av lokaler 

 Effektivare processer 

 Lägre hanteringskostnader per enhet 

 Mindre hantering av varorna p.g.a. effektivare flöden i lagret 

 Färre skador på lagret 

 Högre kontroll och lägre svinn 

 Ökad orderuppfyllnad 

 Bättre kontroll på transportörer 

(Ahl och Johansson, 2002) 

 

TPL-företaget kan i sin tur välja att lägga ut delar av sin verksamhet, exempelvis transporter, 

fakturering och försäkringar, på andra tjänsteleverantörer. (Ahl och Johansson, 2002) Framför 

allt bland de större transportföretagen är det vanligt att företaget inte äger några fordon själva 

utan köper själva transporttjänsten från olika åkerier. Dessa åkerier är många gånger knutna 

till transportföretagen med någon form av transportörsavtal. (Lumsden 2006) Figur 6 

beskriver ett försörjningsnätverk och de delar som ingår i begreppet tredjepartslogistik.  
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Figur 6. Tredjepartslogistik och dess aktörer  

 

TPL-företagen bygger oftast upp sina transportstrukturer kring någon form av 

omlastningsterminaler eller distributionslager. Utifrån dessa terminaler eller lager körs kortare 

transporter, med mindre fordon, för inhämtning och distribution av gods i närområdet. Många 

gånger används terminalerna för att samla upp gods från olika leverantörer och sedan 

distribuera godset till olika slutkunder inom regionen. (Oskarsson et al, 2006. Lumsden, 2006)  

 

3.3 Terminalverksamhet 

”En terminal är en punkt i ett materialflödessystem där man ställer samman och delar upp 

materialflödet.” (Lumsden, 2006) 

 

Eftersom försörjningskedjor idag blir allt mer komplexa med fler och fler parter inblandade 

ställs allt högre krav på de olika noderna i nätverket. För att uppnå logistiska fördelar genom 

samlastning så behöver noderna kunna erbjuda en sådan hantering. Terminalens funktion är 

således dels att ta emot och samla gods från dess ”närhet” för vidare samlastning och transport 

och dels att ta emot stora samlastade partier, splittra och distribuera dem på flera utgående 

transporter. Detta illustreras i Figur 7. Allt för att så få transporter som möjligt ska behöva 

genomföras och att dessa ska ha så hög fyllnadsgrad som möjligt. Högre fyllnadsgrad ger inte 

bara mer lönsamma transporter utan även en mildare påverkan på miljön, vilket är stort fokus 

idag.(Lumsden, 2006) 
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Figur 7. Terminalens funktion. 

 (Lumsden, 2006) 

 

Jonsson och Mattson talar om att det finns värdeadderande distributörer som bidrar med 

”formnytta och har variantskaparroll” och där terminalen kan spela en stor roll. De anser att 

anledningen till en ökande efterfrågan på sådana distributörer är spekulation i samspel med 

senareläggning av tillverkningen genom att placera halvfärdiga produkter närmare de lokala 

marknaderna. Detta för att få en kortare tid till marknaden. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

Utöver lossning, samlastning och lastning kan en rad olika värdeskapande aktiviteter ske i 

terminalen. Utvecklingen går mot ett ökande värdeskapande i distributionskedjan där 

terminalen spelar en viktig roll. Bland annat sker en mängd olika aktiviteter i terminalen så 

som satsning, sekvensering, kommersialisering och lagring. (Lumsden, 2006)  

 

Satsning innebär att flera av de inkommande varorna från olika ursprung läggs ihop till ett kit. 

Detta kan t.ex. vara för att varorna ska användas i produktion i nästa led i kedjan och att 

enheterna där behöver vara kombinerade i kit. För att spara tid i produktionen, eller om det 

inte finns möjlighet att sammanställa kiten där, så kan denna värdeskapande aktivitet utföras i 

terminalen. (Lumsden, 2006) 

 

På liknande sätt kan produktionen kräva produkter i en viss sekvens och denna sekvensering 

kan ske i terminalen. I de fall produktionen kräver att varorna kommer i en viss sekvens kan 

terminalen fylla funktionen att samla gods som kommer utspritt över dygnet, lägga det i rätt 

sekvens för att sedan samlasta och skicka det vidare till produktionsanläggningen. (Lumsden, 

2006) 

 

Kommersialisering innebär att varorna förbereds i terminalen för att direkt passa för 

försäljning i butik. Detta kan ha olika innebörd beroende på vilken bransch det berör. Det kan 

t.ex. innebära finjusteringar på en bil eller märkning av frukt etc. (Lumsden, 2006) 

 

Även om terminalens huvudsakliga funktion är att göra logistikkedjan så effektiv som möjligt, 

t.ex. genom att minimera onödiga lager, så fyller ofta terminalen en lagringsfunktion under 
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kortare tid. Detta beror t.ex. på att utgående lastbilar behöver vänta in andra inkommande 

varor för att kunna samlasta och sedan skicka vidare en fullastad lastbil. Det kan även bero på 

att företaget vill eller behöver erbjuda ett längre tidsfönster för inkommande transporter vilket 

vid en tidig leverans kan leda till att godset måste lagras en viss period. (Jonsson och 

Mattsson, 2005) 

 

En terminal måste i regel dimensioneras efter största möjliga hanteringskapacitet. I de fall 

som det maximala trycket avviker mycket från det normala trycket blir terminalen 

överdimensionerad vilket leder till höga terminalkostnader i förhållande till nyttjandegrad. 

Denna låga nyttjandegrad öppnar för att en större värdeförädling skulle kunna ske och på så 

sätt öka nyttjandegraden. (Lumsden, 2006) Framför allt är lossning och lastning flaskhalsarna 

i terminalverksamheten vilket ofta sker morgon och kväll. För att kunna få en jämnare 

belastning måste hela dygnet utnyttjas, något som sätter stora krav på transportledningen. 

(Jonsson och Mattsson, 2005) 

 

3.4 Cross-docking 

För producerande företag innebär en stor del av effektiviseringen att se till att ledtiderna är så 

korta som möjligt, dels för att snabbt kunna reagera på förändringar på marknaden och dels 

för att korta ner tiden för produkter i arbete. En annan stor del i effektiviseringen ligger i att 

minska kapitalbindningen som uppstår i onödiga lager och långa transporter. 

Dagligvaruhandelns fokus ligger inte så mycket på att korta ner lagertider för att minska 

kapitalbindning utan att se till att matvaror m.m. når butikerna snabbt med tanke på den 

begränsade hållbarheten. Många dagligvaror, som t.ex. frukt och grönt, har väldigt begränsad 

hållbarhet och har många gånger redan transporteras från andra delar av världen och behöver 

därför så snabbt som möjligt komma ut i butikerna för att inte bli dåliga. Såväl producerande 

verksamheter som dagligvaruhandel ställer därför allt högre krav på en snabb distribution. En 

del i den snabba distributionen är terminalen, där begreppet Cross-docking är av stor 

betydelse. (Lumsden, 2006) 

 

Cross-docking är ett relativt nytt begrepp även om aktiviteten förekommit på ett eller annat 

sätt i terminaler sedan en ganska lång tid tillbaka. Dock gör namnets förhållandevis nya 

uppkomst att meningarna skiljer sig något mellan olika delar i begreppet.  

 

”En ideal hantering vid cross-docking innebär att en vara lastas av från en inkommande 

trailer, man identifierar vart varan skall, och lastar den på en i relation till destinationen 

lämplig utgående trailer.” Centralt för cross-docking är att en stor leverans från ett och samma 

ställe inkommer till terminalen och inom ett dygn lämnar terminalen på ett antal nya 

distributionsfordon (se Figur 8). (Lumsden, 2006) 
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Figur 8. Cross-docking  

(Lumsden, 2006) 

 

Målet med cross-docking är att varorna ska lagras så kort tid som möjligt dock maximalt ett 

dygn. Lumsden (2006) menar att godset ska passera terminalen utan någon värdeskapande 

aktivitet medan Storhagen (2003), tvärtom, säger att den kan ”omfatta högre grader av 

värdeskapande innehåll”. Storhagen menar att en stor del av de tidigare nämnda 

värdeskapande aktiviteter, som t.ex. ompackning, ryms under begreppet cross-docking. En 

annan viktig aspekt vid cross-docking som Vis et al. (2007) poängterar är att tidspassning är 

av stor vikt. Detta dels på grund av att terminalen oftast inte är dimensionerad för att kunna 

hålla någon form av lager någon längre tid men framför allt för att distributionen oftast har 

korta tidsluckor att passa. Det krävs inte många timmars försening på det inkommande godset 

innan distributionsbilarna måste lämna terminalen och godset inte kommer med alternativt att 

all övrig leverans blir försenad ut. Vidare beskriver Vis et al. (2007) framför allt betydelsen av 

tilldelningen av portar och mellanlagring av varor under tiden för att minimera den interna 

körsträckan i terminalen. Genom att minimera körsträckan och se till så att portarna används 

på ett optimalt sätt finns utrymme dels för kostnadsbesparing men även för att kunna rymma 

mer verksamhet i terminalen. 

 

3.4.1 När lönar sig Cross-docking? 

Galbreth et al. har utfört en undersökning angående under vilka omständigheter cross-docking 

är lönsamt. Generellt menar de att det ofta finns stora möjligheter att göra 

kostnadsbesparingar genom användandet av cross-docking. De fastslår att det framför allt är 

tre faktorer som påverkar lönsamheten; variation i efterfrågan, lagerkostnad samt 

genomsnittlig efterfrågan i förhållande till lastbilskapaciteten. Även om variationen i 

efterfrågan samt lagerkostnaden påverkar så är ändå just den genomsnittliga efterfrågan i 

förhållande till lastbilskapaciteten den faktor som spelar allra störst roll. Framför allt menar de 

att ju lägre efterfrågan är desto större värde finns det i cross-docking. (Galbreth et al., 2008) 
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3.5 Kostnadskalkylering i transportföretag 

Lumsden (2006) skriver att prissättningen för transporter ofta är resultatet av den konkurrens 

som råder på marknaden, d.v.s. vilka priser som konkurrenterna tar, istället för att ha 

utgångspunkt i det annars självklara resonemanget att intäkterna ska vara högre än 

kostnaderna. Ahl och Johansson skriver att traditionellt har många företag behandlat 

logistikkostnaden som ett procentpåslag istället för att ta hänsyn till den faktiska kostnaden. 

Kostnaden beräknades utifrån ett genomsnitt som sedan blev generellt för alla produkter. De 

poängterar att de inte anser att detta är ett bra sätt utan att alla produkter bör bära sina egna 

kostnader för att det ska bli en rättvis fördelning. (Ahl och Johansson, 2002)  

 

Oskarsson et al. nämner att flera undersökningar bland företag har gjorts och att dessa 

entydigt visar att logistiska kostnader är väldigt svåra att beräkna. De menar att detta beror på 

att företags redovisningssystem är uppbyggda så att kostnader härleds till funktioner istället 

för processer vilket är mer relevant inom logistiken. Oskarsson et. al (2006) diskuterar vidare 

vikten av att inom logistiken kunna ta fram och härleda samtliga kostnader som är kopplade 

till en viss aktivitet och förändring.  

 

Vid förändringar i verksamheten påverkas de olika delarna på olika sätt. Ofta görs 

förändringar utan att det i förväg beaktas vilka konsekvenser det har för den totala kostnaden. 

För att kunna sätta ett pris så är det viktigt att kartlägga hela flödet för att se vilka faktorer 

som påverkas och vilka kostnader som en specifik vara eller tjänst driver. (Oskarsson et al., 

2006) Det brukar inom logistiken talas om totalkostnadsmodellen som innehåller följande 

områden: 

 Lagerföring 

 Lagerhållning/Hantering 

 Transport 

 Administration 

 Övrigt 

(Oskarsson et al., 2006) 

 

Med lagerföringskostnad menas kostnader som lagrade produkter för med sig så som 

kapitalbindning och riskkostnader så som svinn, kassationer och försäkring av de produkter 

som lagras. Lagerhållningskostnaden avser kostnader för själva lagerdriften så som 

personalkostnader för lagerpersonalen, hyra, utrustning samt interna transporter. (Oskarsson 

et al., 2006) 

 

Lumsden väljer att dela in transportkostnader i egentliga och övriga transportkostnader. De 

egentliga kostnaderna är de kostnader som går att härleda direkt till en specifik transport från 

A till B inklusive eventuell omlastning. D.v.s. kostnaderna som inkluderas i egentliga 

kostnader är förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Det kan innebära både kostnader 

som det egna företaget har till följd av dessa aktiviteter och sådana kostnader som uppstår i 

form av avgifter till hamnar etc. I övriga kostnader inkluderar Lumsden kostnader som inte 

direkt går att härleda till den specifika transporten så som administration, skador på gods, 

räntor mm. Generellt menar Lumsden att de egentliga kostnaderna är de som påverkar 

transportkostnaderna mest. (Lumsden, 2006) 
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Lumsden diskuterar även andra typer av indelningar av kostnaderna så som tids- och 

avståndsberoende kostnader samt terminal- och undervägskostnader. Tids- och 

avståndsberoende kostnader olika inverkan i olika typer av transporter. Förhållande mellan tid 

och avstånd är då avgörande för kostnaden. Detta kan hanteras genom att ha ett pris som är 

beroende av båda dessa faktorer. Terminal- och undervägskostnader innebär att kostnader 

som går att härleda till terminaler och kostnader som är kopplade till själva förflyttningen 

separeras. Lumsden skriver att beroende på avståndet kan förhållandet mellan dessa två 

kostnader vara av stor vikt. Generellt bör terminalkostnaderna utgöra en liten andel av den 

totala kostnaden på korta avstånd för att transporten ska vara konkurrenskraftig. (Lumsden, 

2006)  

 

Andersson (2001) väljer att dela in kostnadsbilden för företag i trappor för att dels kunna 

illustrera vilka kostnader som totalt bör innefattas i priset men även ge kostnaderna en form 

av hierarkisk indelning.  

 

Tjänsteföretag skiljer sig mycket mellan varandra och det är därför svårt att generalisera 

kostnadsbilden. Andersson väljer vidare att ställa upp en kalkyltrappa för ett tjänsteföretag, 

vilken presenteras i Figur 9. 

 

 
Figur 9. Kalkyltrappa för ett arbetsintensivt tjänsteföretag. 

 (Andersson, 2001) 

 

Den kostnadsbild som Andersson beskriver i Figur 9 fokuserar på tjänsteföretag där den stora 

kostnaden för tjänsten är den direkta lönekostnaden, d.v.s. den direkta lönekostnaden är sådan 

lönekostnad som direkt kan kopplas till den specifika tjänsten. Den blir grunden för tjänstens 

totala kostnad. Projektomkostnader innehåller kostnader som inte direkt går att koppla till 

projektet men där projektet är med och ”förbrukar” resurser tillsammans med andra projekt 

eller delar av verksamheten så som telefon, lokalkostnader etc. Speciella direkta kostnader är 

kostnader som går att koppla direkt till projektet som t.ex. material. Administrations-

omkostnader och försäljningsomkostnader är kostnader från administration och försäljning 

där projektet är med och ”delar” på förbrukningen av resursen. (Andersson, 2001) 

 

Ett transportföretag säljer tjänster och har därför mycket gemensamt med den trappa som 

Andersson illustrerar ovan. Dock har transportföretag även en koppling till Anderssons trappa 

för handelsföretag, som illustreras nedan, med avseende på lagerhållningskostnad samt 

hanteringskostnad. 
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Figur 10. Kalkyltrappa för handelsföretag. 

(Andersson, 2001) 

 

För ett handelsföretag ser trappan ut enligt Figur 10 och där blir varans inköpspris grunden. 

Därefter tillkommer övriga kostnader som just den varan driver och kallas varuomkostnader. 

Detta inkluderar indirekta kostnader för lagring, inköp, hantering mm. Den totala 

varukostnaden innehåller även direkta hanteringskostnader, som innehåller de kostnader för 

hantering som går att härleda till den specifika varan, samt direkta lagerhållningskostnader 

vilket syftar till kapitalbindning, kassation etc. (Andersson, 2001) 

 

3.5.1 Fördelning av fasta kostnader 

För att kunna fördela de fasta kostnaderna behöver den volym till vilken de ska knytas 

identifieras. Det normala är att använda antingen historiska volymer eller prognostiserade 

framtida volymer. Det måste också tas ställning till huruvida fördelningen ska ta hänsyn till 

olika former av variationer exempelvis baserat på säsonger och kampanjer eller utgå från ett 

normalvärde, oftast i form av ett genomsnitt, som utjämnar olika typer av variationer. 

(Andersson, 2001) 

 

Att fördela de fasta kostnaderna på faktiska volymer eller budgeterad volym för en begränsad 

period medför en risk att hamna i en ond spiral. Om volymen under en period går ner kommer 

de fasta kostnaderna per enhet att stiga. Om prissättningen samtidigt justeras baserat på detta 

så stiger priset per enhet, vilket kan medföra att efterfrågan minskar ytterligare vilket i sin tur 

leder till ytterligare ökningar i kostnad per enhet och därmed pris per enhet. För att undvika 

att hamna i en sådan negativ spiral kan de fasta kostnaderna istället fördelas på praktiskt 

tillgänglig kapacitet, d.v.s. den kapacitet som anläggningen har möjlighet att erbjuda med 

hänsyn tagen för eventuella driftstörningar. På detta sätt erhålls en stabil styckkostnad även 

om nyttjandegraden varierar. Denna fördelning medför dock en risk för att inte hela 

kapacitetskostnaden fördelas om nyttjandegraden underskrider den tillgängliga kapaciteten. 

(Andersson, 2001) 
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3.5.2 Kostnadsfördelning med flera inblandade parter 

Att härleda kostnader när en specifik kund förbrukar en specifik resurs är förhållandevis 

enkelt. Problemen uppstår när kostnaderna måste fördelas på flera inblandade kunder som alla 

har olika krav och olika stora mängder att transportera och som förbrukar samma resurs. Att 

ta hänsyn till kundernas olikhet är viktigt dels för att se till så att kostnadsfördelningen mellan 

de olika kunderna är rättvis och dels för att se till så att alla de avtal som tecknas är 

lönsamma. (Ahl och Johansson, 2002) 

 

3.6 Prissättning 

Schäder (2006) beskriver att priset på en vara eller tjänst har en dubbel funktion genom att det 

dels fungerar som konkurrensmedel och dels styr företagets överskottsmarginal och därmed 

även företagets vinst. Prissättningen är därför en av företagets viktigaste uppgifter samtidigt 

som prisbesluten ofta är komplexa och styrs av en mängd olika överväganden på både 

operativ, taktisk och strategisk nivå. (Schäder 2006. Lundén, 2008) Det långsiktiga målet med 

prissättningen är att intäkterna för varan eller tjänsten ska täcka och helst överstiga dess 

kostnader. (Lumsden, 2006) 

 

Prissättningen har oftast flera olika komponenter. De tre viktigaste är företagets kostnader, 

konkurrenternas agerande och kundernas behov och värderingar. Schäder (2006) beskriver 

kostnadsbaserad prissättning som en grundläggande del i prisstrategin. Den kostnadsbaserade 

prissättningen är grundad på alla kostnader som uppstår i samband med tillverkningen av 

varan eller utförandet av tjänsten och kompletteras sedan med någon form av påläggskalkyl. 

Det är dock viktigt att inte enbart grunda priset på kostnaderna utan hänsyn måste även tas till 

marknadens förutsättningar. (Lundén, 2008, Schäder, 2006) 

 

3.6.1 Faktorer som påverkar transportpriset 

Att transportkostnaden till stor del påverkas av det rådande oljepriset är väl känt. I Vinnovas 

rapport, Svensk Makrologistik som publicerades 2008, har Elger et al. studerat sambandet 

mellan en stor mängd svenska företags logistikkostnader och rådande oljepris. De har brutit 

ner logistikkostnaderna till bl.a. direkta transportkostnader och jämfört dem med oljepriset. 

Resultatet visas i Figur 11. Grafiskt är det svårt att dra några konkreta slutsatser kring 

oljeprisets inverkan men det har även gjorts en statistisk undersökning på den insamlade 

datamängden. Resultatet visar att det inte går att utesluta att ett samband existerar och därför 

dras slutsatsen att det finns ett samband. Elger et al. påpekar att även om sambandet här är 

förhållandevis lågt, procentuellt sett, så beror det på att det inte fanns tillgång till data från 

lägre tid tillbaka än 1997. Hade mer data funnits hade det med större säkerhet kunnat 

säkerställas ett samband. (Elger et al., 2008)  
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Figur 11. Oljeprisets inverkan på transportkostnaderna.  

(Elger et al., 2008) 

 

För att kunna värja sig mot osäkerhet i oljepris använder sig transportföretag av olika 

angreppssätt. Målet med de olika angreppssätten är att ta hänsyn till kostnadsrisken som 

orsakas av oljeprisvariationen. (Huddén, 2009) 

 

En metod som är vanlig i transportbranschen är att använda en prislista med en rörlig faktor, 

ett så kallat drivmedelstillägg, som korrigeras med hänsyn till bränslepriset utifrån relevanta 

kostnadsförändringar på oljemarknaden. Priset kan t.ex. vara baserat på ett officiellt 

bränslepris från ett specifikt drivmedelsföretag där priset vid avtalsdatumet sätts som 

utgångspunkt. Sedan specificeras hur ofta priset ska justeras och vilken inverkan förändringen 

i bränslepriset ska ha. (Huddén, 2009) 

 

Ett annat tillvägagångssätt är att använda sig av Svenska Åkeriföretags Index, SÅ Index. Det 

indexet är något som Svenska Åkeriföretag beräknar med jämna mellanrum baserat på 

förändringar i en mängd olika faktorer så som däckpriser, reparationskostnader och 

försäkringar. Med hjälp av SÅ index kan transportpriserna justeras så att de följer 

kostnadsutvecklingen för de olika fordonstyperna från en tidpunkt till en annan. Sveriges 

Åkeriföretag anlitar Statistiska centralbyrån och TFK (en privat forskningsorganisation inom 

transport- och logistikområdet) för att ta fram den statistik för kostnadsutveckling som 

SÅ Index bygger på. I avtalet specificeras sedan hur ofta och på vilket sätt förändringar i 

index ska påverka priset. (Sveriges åkeriföretag, 2009b) 

 

3.7 Transportavtal 

3.7.1 Incoterms 2000 

Vid handel och transport av varor är det viktigt att formulera tydliga avtal gällande 

ansvarsfördelning och leveransvillkor mellan köpare och säljare. För att underlätta detta 

avtalsarbete har den Internationella Handelskammaren, ICC, utformat ett antal 

standardiserade, internationella avtalsbegrepp för handel med varor. (Lumsden, 2006) Dessa 

regler kallas för Incoterms och är erkända av myndigheter och domstolar världen över. Den 
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senaste versionen har beteckningen Incoterms 2000. Incoterms är framför allt framtagna för 

att underlätta vid internationella godstransporter, men används även för nationella avtal.  

 

Incoterms används för att reglera ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid leverans 

av varor och beskriver vilken av parterna som ansvarar för fraktkostnader, riskåtaganden och 

framtagning av dokumentation i samband med leveransen. (Jonsson och Mattsson, 2005. 

Internationella Handelskammaren, 2009) 

 

I avtalsformuleringar med Incoterms används 3-bokstavskoder för att beskriva vem som står 

för transportkostnaderna och import-/exportkostnader, till vilken plats varorna ska levereras, 

vem som ansvarar för avlastning och när risken övergår från säljare till köpare. (Jonsson och 

Mattsson, 2005) 

 

Termerna är indelade i fyra huvudkategorier:  

Grupp C Köparen står för risken från det att varan lastats på det fordon som ska 

transportera den. Säljaren står för kostnader och arrangemangen gällande 

transporten.  

Grupp D Tills det att varorna levererats till angiven plats står säljaren för alla kostnader 

och risker. Först när varorna levererats övergår ansvaret till köparen.  

Grupp E Köparen har det fulla ansvaret för varorna gällande risker, transport och 

kostnader från det att köparen eller dennes ställföreträdare hämtar varorna hos 

säljaren.  

Grupp F Köparen ansvarar för arrangemang och kostnader för huvudtransporten. 

Säljaren levererar varorna till köparens fordon samt lastar dem på köparens 

fordon. Från det att varan lastats på köparens fordon har denne fullt ansvar för 

riskerna.  

(Lumsden, 2006. Internationella Handelskammaren, 2009) 

 

Ett exempel på en sådan 3-bokstavskombination är DDU som står för Delivered Duty Unpaid. 

DDU beskriver att säljaren ansvarar för risk och kostnader samt ansvarar för att leverera 

varorna till slutdestinationen. Säljaren underrättar köparen om att varorna levererats och 

ansvarar för att faktura skickas till kunden. Köparen står för importen och betalar dess 

kostnader. (Internationella Handelskammaren, 2009) 

 

3.7.2 Combiterms 2000 

Combiterms är ett system för att fördela fraktkostnader mellan köpare och säljare i samband 

med leverans av varor. Systemet är kopplat till den ansvarsfördelning som definierats med 

hjälp av Incoterms. Den trebokstavsförkortning som beskriver vilken Incoterm-klausul som 

gäller kombineras med en tresiffrig kod som beskriver aktuell kostnadsfördelning. Ett 

exempel på en sådan kombination är 022 DDU som innebär att köparen endast står för 

kostnader rörande handelsdokumentation i importlandet, tullklarering, importavgifter samt 

lossning vid köparens eget lager eller fabrik. Övriga kostnader står säljaren för. (Sveriges 

Transportindustriförbunds Service AB, 2000) 
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3.7.3 Alltrans 2007 

Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser för inrikes transporter, Alltrans, behandlar 

förhållandet mellan beställare och transportör gällande de tjänster som transportören kan 

tänkas utföra så som godsbefordran, lagring och tjänster i uppdragsgivarens lokaler. Alltrans 

definierar även hur transportsträckor och tidsåtgång skall beräknas, hur eventuella förseningar 

hanteras och andra liknande arrangemang. Alltrans är tänkt att underlätta för parterna vid 

avtalstecknande och Sveriges Åkeriföretag rekommenderar att det alltid bifogas en kopia av 

den senaste versionen av Alltrans till den här typen av transportavtal. I dagsläget är den 

senaste versionen Alltrans 2007. (Sveriges Åkeriföretag, 2009a) 

 

3.7.4 NSAB 2000  

På samma sätt som Incoterms är till för att reglera förhållandet mellan köpare och säljare av 

varor har Nordiskt Speditörförbund tagit fram en samling allmänna bestämmelser som 

används för att reglera förhållandet mellan en speditör och dennes uppdragsgivare. Dessa 

bestämmelser kallas för Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB, och den 

aktuella versionen heter NSAB 2000. (Nordiskt speditörförbund, 2009) 

 

3.8 Beräkning av fraktdragande vikt 

För att kunna uppskatta vikten på laster med varierande varor görs inom transportbranschen 

ibland beräkningar av s.k. fraktdragande vikt. Detta görs med hjälp av en genomsnittlig vikt 

kopplat till pallplats, kubikmeter eller flakmeter. Vikten per lastenhet kan variera något 

mellan olika transportföretag men oftast används vikterna 780 kg/pallplats, 280 kg/m
3
 och 

1950 kg/flakmeter. (Pewe, 2002) Som exempel på detta presenteras i Tabell 1 tre olika 

transportföretags faktorer för omräkning av fraktdragande vikter.  

 

 Kg/PPL Kg/m
3
 Kg/flm  

DB Schenker 780 280 1950 

DHL 780 280 1950 

OnRoad 780 280 1950 

Tabell 1. Branschexmpel på omräkning av fraktdragande vikt  

(DB Schenker 2009. DHL, 2009. OndRoad, 2009) 
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4 Nulägesbeskrivning 

För att kunna analysera distributionsupplägget kring den nya terminalen behövs en ingående 

kännedom om hur situationen ser ut i nuläget. I det här kapitlet presenteras Östgötafrakts 

position i det aktuella försörjningsnätverket samt ges en detaljerad bild av verksamheten i och 

kring den nyförvärvade terminalen.  

 

4.1 Östgötafrakts position i försörjningskedjan 

Östgötafrakt AB är ett transportföretag som sköter såväl fjärrtransporter som regional 

distribution. I rapportens teoridel presenteras ett system för att beskriva logistikkedjan (se 

Figur 5). Systemet består av tre huvudkomponenter; materialförsörjning, produktion och 

distribution. Östgötafrakt positionerar sig i det tredje av de tre huvudområdena, det område 

som rör distribution av de producerade varorna. Detta illustreras i Figur 12.  

 

 
Figur 12. Östgötafrakts roll i logistiksystemet 

 

Eftersom Östgötafrakt är ett renodlat transportföretag och deras kundbas består av företag 

som av olika anledningar valt att lägga ut sina transportbehov på externa företag, s.k. 

outsourcing, kan Östgötafrakt anses vara ett tredjepartslogistikföretag. Östgötafrakt har i sin 

tur valt att inte ha några egna fordon eller chaufförer utan har istället med hjälp av avtal knutit 

ett antal åkerier till sin verksamhet, s.k. avtalsåkerier, som utför själva transporterna. Detta 

illustreras i Figur 13.  
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Figur 13. Östgötafrakts som tredjepartslogistikföretag 

 

Ansvarsfördelningen gällande fjärrtransporter varierar något. Östgötafrakt har dels uppdrag 

som bygger på systerbolaget GDLs affärer och dels egna affärer gällande fjärrtransporter. 

Fjärrtransporterna från GDL planeras och genomförs av åkeriet P-G Lots AB. De övriga 

affärerna planeras av Östgötafrakt men transporten utförs av avtalsåkerier.  

 

När det gäller distributionsverksamheten står Östgötafrakt för hela transportledningen. 

Livsmedelsleverantörerna informerar om vilka varor som ska till vilka kunder och när de ska 

levereras. Östgötafrakt ansvarar för transportledning av inhämtning och distribution samt 

fördelar ut uppdragen till de olika åkerierna baserat på bl.a. fordonens olika kapaciteter och 

beskaffenheter. Personalen i terminalen sorterar varorna baserat på denna planering och bistår 

chaufförerna vid lossning och lastning.  

 

Östgötafrakt ansvarar för affärerna med livsmedelsleverantörerna och med systerbolaget 

GDL. Åkarna avräknas med en procentandel av intäkterna från dessa affärer. Avräkningarna 

justeras med hjälp av en fördelningsmodell som syftar till att kompensera för eventuella 

orättvisor när det gäller fördelning av turerna. Östgötafrakt strävar ständigt efter att förbättra 

fördelningsmodellen med syfte att göra den så rättvis som möjligt. (Huddén, 2009)  
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4.2 Varuflöde 

I Figur 14 illustreras flödet av varor mellan de olika aktörerna i kedjan med utgångspunkt hos 

livsmedelsleverantörerna och vidare ut till slutkunderna.  

 

 
Figur 14. Varuflödet kring terminalen. 

 

4.2.1 Inleverans 

Frukt och grönt inkommer till Östgötafrakts systerbolag, GDL, i Helsingborg. Dessa varor 

transporteras med 2-3 fjärrbilar till Östgötafrakts terminal i Linköping söndag natt t.o.m. 

fredag natt för distribution kommande dag. Fjärrtransporten från Helsingborg till Linköping är 

en affär mellan GDL och Östgötafrakt, men transporterna transportleds och utförs av Åkeri 1. 

På vägen till Östgötafrakts terminal lossas ibland även varor från Helsingborg hos ett antal 

frukt- och gröntgrossister. (Huddén, 2009. Håkansson, 2009) 

 

Till Östgötafrakts terminal inkommer också frysta och kylda varor samt blommor från diverse 

leverantörer. Östgötafrakt sköter inhämtning av varor från flera av livsmedelsleverantörerna, 

huvudsakligen de lokala livsmedelsleverantörerna, men i de flesta fall står 

livsmedelsföretagen själva för inleverans och lossning av varor vid terminalen. Speciellt har 

Östgötafrakt ett avtal med ett annat transportföretag gällande distribution av livsmedel. 

Varorna från transportföretaget levereras oftast in till terminalen av företaget själva. Dock har 

de stor del av sin svenska verksamhet i Helsingborg och därför händer det att dessa varor 

transporteras ihop med de varor som Östgötafrakt hämtar hos GDL. Östgötafrakt sköter 
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inhämtning av varor från lokala odlare i Östergötland och levererar dessa till en lokal grossist. 

(Huddén, 2009. Håkansson, 2009) 

 

4.2.2 Distribution 

På Östgötafrakts terminal sorteras pallar och rullburar baserat på deras destinationsort och 

lastas under natten på mindre lastbilar för distribution ut till slutkunderna. Denna omsortering, 

även kallad omexning, sköts av Östgötafrakts terminalarbetare. Lastningen på 

distributionsbilarna sköts huvudsakligen av de olika chaufförer som utför transporten ut till 

slutkund även om de i mån av tid får hjälp med detta av Östgötafrakts terminalarbetare. 

(Håkansson, 2009) 

 

En lokal grossist har ett avtal om fyra s.k. charterbilar där de betalar ett fast pris för ett antal 

pallplatser per bil. Denna distribution utgår från deras egna lokaler i Linköping och körs 

direkt ut till de områden som bilarna täcker. Två bilar distribuerar i och kring Norrköping och 

två bilar hanterar distributionen i och kring Motala. Dessutom finns även ett annat charter-

avtal, gällande blommor, och i det fallet handlar det om två bilar som trafikerar Norrköping 

respektive Östgötaslätten och båda utgår från företagets egna lokaler. I samtliga av dessa sex 

charterbilar finns det möjlighet för Östgötafrakt att skicka med en mindre mängd varor från 

terminalen. I de fall denna möjlighet nyttjas lastas bilarna med varor vid Östgötafrakts 

terminal innan de åker till grossisten för lastning av charterlasten. Varuflödet rörande ingår i 

Figur 14 men särskiljs ej från den övriga distributionen. (Håkansson, 2009) 

 

4.2.3 Returflöde 

I de flesta avtal ingår någon form av returflöde. Det handlar oftast om tomma pallar eller 

vagnar. Eftersom dessa har ett förhållandevis stort värde i sig (exempelvis 100 kr/pall och 

3000 kr/blomvagn) så är det av stor vikt att returen och kontrollen fungerar som den ska. I 

allmänhet sköts inhämtningen av lastbärare genom att åkarna vid varje leverans tar med sig 

motsvarande mängd tomma lastbärare från respektive slutkund. Dessa lastbärare lossas sedan 

på terminalen och därifrån returneras de till de olika livsmedelsleverantörerna. Vissa 

livsmedel, huvudsakligen fisk och skaldjur, distribueras på s.k. engångspallar som ej 

returneras. (Håkansson, 2009) 
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4.3 Informationsflöde 

I Figur 15 beskrivs informationsflödet mellan de olika aktörerna i kedjan.  

 

 
Figur 15. Informationsflödet kring terminalen. 

 

Eftersom Östgötafrakt och GDL hör till samma koncern har informationsöverföringen mellan 

de två verksamheterna lösts genom att Östgötafrakts transportledning har direkt 

systemåtkomst till GDLs datasystem. Transportledningen på Östgötafrakt kan alltså gå in 

direkt i GDLs system och hämta information gällande kommande dags leveranser från 

Helsingborg. (Huddén, 2009) 

 

Östgötafrakt har olika överenskommelser med de olika livsmedelsleverantörerna kring hur 

ordrar läggs. I allmänhet kommer ordrar från livsmedelsleverantörerna gällande distribution in 

via fax eller e-post under eftermiddagen dag 0. Dessa ordrar gäller de varor som ska 

distribueras under morgon och förmiddag dag 1. I de fall livsmedelsleverantörerna har s.k. 

charteravtal informerar de endast om eventuella avvikelser i form av behov av fler pallplatser 

än de chartrade. (Huddén, 2009. Håkansson, 2009)  

 

Alla varor är försedda med fraktsedlar med information om vilka kvantiteter som ska till 

vilken slutkund. Eftersom fraktsedeln fungerar som kvittens vid de olika överlämningarna av 

varor sparar Östgötafrakt fraktsedlarna i 5 år. Fraktsedeln består av fyra delar. Den första 
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delen signeras vid överlämning av varor från livsmedelsleverantör till åkare och hör till 

livsmedelsleverantören. När varorna lastats av vid Östgötafrakts terminal placerar den åkare 

som skött inleveransen resterande tre delar av fraktsedeln i ett postfack utanför 

transportledningens kontor. När varorna ska lastas hämtar chaufförerna de fraktsedlar som 

berör deras körning och använder dessa som underlag för vilka varor de ska lasta och vart de 

ska levereras. Vid leverans till respektive slutkund lämnas en del av fraktsedeln över till 

slutkunden. I de fall debiteringen är baserad på körsträcka och/eller arbetstid registrerar 

åkaren detta på de resterande två delarna av fraktsedeln. Därefter signeras fraktsedeln och 

åkaren behåller den ena delen och lämnar den andra till Östgötafrakt via postfacken utanför 

transportledningens kontor. (Håkansson, 2009) 

 

Informationsflödet mellan slutkund och livsmedelsleverantör påverkar inte direkt 

Östgötafrakts verksamhet.  

 

4.3.1 Returhantering 

Östgötafrakt för statistik över hur många lastbärare som kommit från de olika 

livsmedelsleverantörerna för att kunna se till att motsvarande mängd returneras. I de fall då 

det rör sig om blomvagnar, som har ett förhållandevis högt värde, kompletteras 

returhanteringen med ett kvittensförfarande där Östgötafrakt samlar in kvittenser från 

slutkunderna vid varje leverans av blomvagnar. Dessa kvittenser redovisas regelbundet 

gentemot blomleverantören och bidrar till att hålla ordning på vilket antal vagnar som 

befinner sig hos vilken kund. (Håkansson, 2009) 
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4.4 Ekonomiskt flöde 

I Figur 16 illustreras det ekonomiska flödet kring distributionsupplägget.  

 

 
Figur 16. Ekonomiskt flöde kring terminalen 

 

GDL fakturerar sin leverantör enligt gällande avtal dem emellan. GDL gör sedan en månatlig 

avräkning gentemot Östgötafrakt där Östgötafrakt får ersättning per fraktat kg. Östgötafrakts 

ersättning varierar något, beroende på var slutkunden är placerad. (Huddén, 2009) 

 

Östgötafrakt fakturerar övriga livsmedelsleverantörer baserat på gällande avtal. Avtalen kan 

variera förhållandevis mycket i sin utformning men utgår vanligtvis från någon av följande 

prismodeller:  

 Charter av ett antal pallplatser med en fast summa, oavsett om platserna nyttjas eller 

ej.  

 Pris per fraktat kg  

 Pris per transporterad pall eller vagn 

 Pris per körsträcka 

 Pris per timme för transport, lastning och lossning  
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 Kombinerad taxa där livsmedelsleverantören betalar för både arbetad timme och 

fraktad kilometer 

(Huddén, 2009) 

 

Östgötafrakt gör sedan en avräkning gentemot åkerierna där Östgötafrakt behåller en 

procentandel av inkomsterna för transporterna. (Huddén, 2009) 

 

Betalningsförfarandet mellan slutkunderna och livsmedelsleverantörerna påverkar inte det här 

projektet.  

 

4.4.1 Ersättning för uteblivna returer 

Regelbundet sker avstämning mot aktuella lastbärarsaldon för att identifiera obalans. 

Obalansen kan antingen lösas genom att Östgötafrakt returnerar den mängd lastbärare som 

felar alternativt görs en ekonomisk ersättning för motsvarande antal lastbärare. Det kan ibland 

vara en mer kostnadssparande lösning att kompensera ekonomiskt istället för att köra ut ett 

fåtal lastbärare en längre sträcka. (Huddén, 2009) 

 

4.5 Terminalverksamhet 

4.5.1 Terminalens layout 

Östgötafrakts nyinförskaffade omlastningsterminal består av två huvuddelar, ett fryslager och 

ett kyllager (se Figur 17). Fryslagret innehåller livsmedel som kräver att fryskedjan inte bryts 

under transporten. Den stora delen av terminalens yta tas dock upp av kyllagret. Eftersom 

majoriteten av det gods som passerar terminalen är temperaturkänsliga livsmedel håller 

kyllagret normalt en temperatur på 2-4 grader Celsius. Det viktigaste i terminalen är de 10 

portarna som används för av- och pålastning av lastbilarna. Portarna är i Figur 17 markerade 

1-10. Port 1 har en ramp och är ämnad för mindre budbilar som inte är i behov av lastbrygga. 

De övriga 9 portarna är uppbyggda på så sätt att de ska kunna sluta helt tätt med de inbackade 

lastbilarna för att kylan i terminalen skall kunna bibehållas. Detta är extra viktigt sommartid 

då temperaturerna mellan terminalens inomhustemperatur skiljer sig mycket från 

temperaturen utomhus. (Hjertström, 2009. Håkansson, 2009) 
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Figur 17. Terminalens layout 

 

Utöver terminalens fysiska attribut finns, för godshanteringens skull, ett märkningssystem på 

väggar och golv för att hålla reda på vilket gods som ska vart. Golvytan är indelad i ett antal 

långsmala zoner där varje zon är märkt med en eller flera orter, t.ex. Finspång eller Motala. 

Det finns även ett område i mitten av terminalen där ingen märkning gjorts gällande godsets 

destination men där terminalarbetarna har kunskap om vilka varor som ska till vilken 

destination. (Håkansson, 2009) 

 

I anslutning till terminalen ligger ett tillhörande torrlager som ej omfattas av Östgötafrakts 

verksamhet. Till torrlagret hör även de två lagerhyllor som ligger i anslutning till fryslagret 

och syns i Figur 17. Dessa kommer ej att beröras i examensarbetet då de rör en annan 

verksamhet. (Håkansson, 2009) 

 

4.5.2 Arbetet i terminalen 

Det mesta av terminalarbetet kring livsmedel sker nattetid, vilket Figur 18 visar. Nattskiftet 

börjar klockan 23:00. Personen som arbetar nattskiftet har lastbilskörkort och inleder kvällen 

med att åka till en lokal grossist och hämta in varor. Därefter kör han fram en del av de 

distributionsbilar som ska lastas, till terminalen. Varorna sorteras sedan ut på de framkörda 
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bilarna alternativt till de zoner som representerar de orter dit de ska. En stor del av de varor 

som redan finns i terminalen efter inleverans dagtid under föregående dag består av potatis. 

Dessa sorteras ut på respektive distributionszon. (Hjertström, 2009) I terminalen finns ett 

antal truckar i form av åkledsvagnar och palldragare.  

 

Ca klockan 02:00 inkommer fjärrbilarna från Helsingborg med varor från systerbolaget GDL. 

Detta rör sig oftast om 2 bilar med släp. Chaufförerna tillsammans med terminalarbetaren 

hjälps åt att lasta av och sortera ut dessa pallar på rätt distributionszon. När fjärrbilarna är 

lossade används de i dagens distribution innan de åter avgår mot Helsingborg. (Hjertström, 

2009) 

 

Nästa steg i nattens arbete är att fortsätta sorteringen av livsmedel och lasta 

distributionsbilarna. Någon gång runt 04:00 kommer chaufförerna in och börjar lasta sina 

bilar. Terminalarbetaren hjälper till där det behövs samt ser till att alla får med det de ska. En 

del av tiden under natten ägnar terminalarbetaren även åt att lösa diverse problem som 

uppstår. (Hjertström, 2009) 

 

Ungefär kl. 05:00 avgår den första distributionsbilen. Nattskiftets arbete med att packa övriga 

bilar fortsätter fram till 07:00 då nattpersonalen går av sitt skift och dagskiftet börjar. 

(Hjertström, 2009. Håkansson, 2009) 

 

 
Figur 18. Dygnet i terminalen. 

 

Under dagen är det betydligt lugnare i terminalen. Vid 11-tiden återvänder fjärrbilarna från 

sina distributionsturer. Fjärrbilarna byter då chaufför och kör sedan till Helsingborg för att 

hämta nästa dags varor. Vid 13-tiden börjar distributionsbilarna återvända med returer och 

inhämtade varor. Senare på eftermiddagen anländer även varor från bland annat 
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Potatisleverantör 1. Dagpersonalen slutar sitt arbetspass vid 16-tiden och därefter är det lugnt 

i terminalen fram till nattpersonalen åter går på sitt pass på kvällen. 

 

4.6 Transportstruktur och lokalisering 

4.6.1 Verksamhetens lokalisering 

Östgötafrakt AB har sitt huvudkontor på Torvingegatan 20 i utkanten av Linköping. I samma 

område, på Idögatan 14 ligger även Östgötafrakts kylterminal. De båda verksamheterna ligger 

i nära anslutning till E4:an (se Figur 19) 

 

 
Figur 19. Linköpings tätort med lokala intressepunkter  

(Karta från Microsoft Autoroute)  

 

4.6.2 Fjärrtransporter 

Varor från Helsingborg hämtas vid GDLs terminal och transporteras till Östgötafrakts 

terminal i Linköping av Åkeri 1. Oftast handlar det om 2-3 fordonsekipage bestående av 

lastbil och släp. Dessa fjärrturer beskrivs i Figur 20. (Håkansson, 2009. Hjertström, 2009)  

 

Då fjärrtransporterna lossats ingår dessa fordon i dagens distribution. Fjärrbilarna går då från 

terminalen till Norrköping respektive Nyköping för att leverera varor till ett mindre antal stora 

slutkunder på dessa orter. Detta redovisas i Tabell 2 i kolumnen ”Övrig uppgift”. Därefter 

återvänder de båda fjärrbilarna till Linköping för att byta chaufför innan de fortsätter till 

Helsingborg för att hämta nästa dags fjärrtransport av livsmedel. (Håkansson, 2009)  

 

Östgötafrakts 

huvudkontor 

Östgötafrakts 

kylterminal 
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Figur 20. Fjärrtransporter Helsingborg-Linköping  

(Karta från Microsoft Autoroute)  

 

4.6.3 Inhämtning 

I Östgötafrakts terminal i Linköping samlas livsmedel och blommor från en mängd olika 

livsmedelsleverantörer. Av dessa sker ibland inleverans direkt av livsmedelsleverantörerna 

själva och ibland från andra åkerier. Från flera av de lokala livsmedelsleverantörerna sköts 

inhämtningen av Östgötafrakt. För mer information se Avsnitt 4.2. 

 

4.6.4 Distribution av varor 

De inkomna varorna sorteras baserat på destinationsort och distribueras sedan i regionen med 

hjälp av ett antal åkerier. Distributionsturernas utformning varierar från dag till dag baserat på 

de godsmängder som ska distribueras, men utgår från en grundstruktur. Grundstrukturen 

består av 13 distributionsturer i Östergötland, Södermanland och Småland. (Håkansson, 2009) 

Dessa turer illustreras i Figur 21. I Tabell 2 presenteras turerna och de orter som inkluderas i 

dem. Orter inom parentes besöks endast i undantagsfall och har ej inkluderats i den beräknade 

körsträckan.  
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Figur 21. Grundstruktur för regional distribution  

(Karta från Microsoft Autoroute)  

 

Tur Övrig uppgift Stopp längs vägen Veckodagar Körsträcka 

D 1  Söderköping, Valdemarsvik, 

Västervik, Edsbruk, Gamleby, Gusum, 

Hylinge, Ringarum, (Loftahammar, 

Östra Ryd) 

5 dagar 281 km 

D 2  Åtvidaberg, Kisa, Brokind, Grebo, 

Rimforsa, (Nykil, Sturefors). Link. 

Distr., Ljungsbro 

5 dagar 151 km 

D 3  Ekholmen, Tornby, Mantorp, Mjölby, 

(Ödeshög) 

6 dagar 135 km 

D 4 Fjärrbil Nyköping, (Björkvik) 6 dagar 195 km 

D 5  Strängnäs, Katrineholm, Flen, 

Sparreholm, Malmköping 

6 dagar (ej 

Strängnäs lö) 

484 km 

D 6 Gröntcharter Motala Mån, Ti, On, 

Fr 

105 km 
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Tabell 2. Distributionsturer och dess körsträckor  

(avstånd från Microsoft Autoroute)  

 

4.6.5 Chartertrafik  

Östgötafrakt erbjuder även möjligheten att hyra hela bilar eller plats i bil till ett fast pris, s.k. 

charter. Som tidigare nämnts finns avtal gällande sex olika chartrade bilar, två bilar för 

blommor och fyra bilar för frukt och grönsaker. Vid tecknande av charteravtal förutsätts inte 

varje dags volymer ligga på en jämn nivå utan det antas jämna ut sig under en längre period, 

d.v.s. vissa perioder, eller dagar, kan volymerna ligga över avtalad nivå och ibland under. 

Detta gör att det många gånger finns utrymme över på dessa bilar och därför har de 

inkluderats i det övriga distributionsupplägget för att optimera transportflödet. Detta redovisas 

genom en anmärkning i kolumnen ”Övrig uppgift” i Tabell 2.  

 

4.7 Avtalstecknande 

Då Östgötafrakt huvudsakligen arbetar med inrikestransporter använder de framför allt 

Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser för inrikes transporter, Alltrans 2007, då avtal 

formuleras. Det händer även att de använder sig av Nordiskt Speditörförbunds Allmänna 

Bestämmelser, NSAB 2000, men detta är i allmänhet bara då kunderna önskar det. (Huddén, 

2009)  

D 7 Gröntcharter Finspång, Åby, Skärblacka, Kimstad, 

Norrköping, Hällestad, Rejmyre, 

(Stavsjö) 

5 dagar 189 km 

D 8 Fjärr Norrköping 6 dagar 79 km 

D 9  Västerås, Eskilstuna, (Enköping) 5 dagar 375 km 

D 10 Blomcharter Norrköping, Nyköping, Oxelösund, 

Jönåker, Kolmården.  

Mån, Tors 243 km 

D 11 Blomcharter ”Östgötaslätten”, Tranås Mån, Tors 205 km 

D 12 Gröntcharter Motala, Borensberg, Vadstena, 

Skänninge.  

Mån, Ti, Fre 85 km 

D 13 Gröntcharter Norrköping 

Tis, tors även Östra Husby, Arkösund 

5 dagar 79 km (endast 

Norrköping) 

181 km (inkl Ö.H, 

A-sund) 
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5 Dataunderlag 

I det här kapitlet presenteras de data som samlats in om verksamheten, så som de olika 

kostnadskomponenterna och den tillgängliga fordonsparken. Dessa uppgifter ligger sedan till 

grund för den kommande analysen.  

 

5.1 Transportkostnader 

5.1.1 SÅ Calc 

Ett företags transportkostnader påverkas av en mängd olika faktorer så som 

reparationskostnader, avskrivningar, däckpriser etc. För att underlätta beräkning av 

transportkostnader tillhandahåller Sveriges åkeriföretag sina medlemmar kalkylverktyget 

SÅ Calc. SÅ Calc är ett tilläggsprogram till Excel och efter att ha installerat detta kan 

transportkalkyler för en mängd olika fordonstyper och situationer tas fram. SÅ Calc innehåller 

generella kalkyler och prismodeller för de vanligaste fordonstyperna som används inom 

transportbranschen. De generella kalkylerna går att anpassa efter företagets egen situation så 

att kalkylen bättre speglar de omständigheter som råder. (Sveriges åkeriföretag, 2009c) 

 

5.1.2 Fordonskostnader 

De avståndsberoende transportkostnader som används för kalkyler och analyser i det här 

examensarbetet är hämtade från SÅ Calcs exempelkalkyler och är sedan justerade med hjälp 

av SÅ index för att matcha aktuell period. I det distributionsupplägg som analyseras används 

2- och 3-axliga distributionsbilar. För fjärrtransporterna används 3-axlig dragbil med 4-axlat 

släp med kyl- och frysaggregat. Transportkostnaderna för dessa fordonstyper erhålls ur 

SÅ Calc Ex4 och baseras på kostnader från januari 2007. Priserna justeras sedan med hjälp av 

SÅ Index för att bättre spegla det aktuella marknadsläget. SÅ Index ger ett procentuellt påslag 

för de förändringar som skett under perioden från januari 2007 till april 2009. Det 

ursprungliga priset (även kallat baspris), indexpåslaget och den slutgiltiga transportkostnaden 

presenteras i Tabell 3. Dessa kostnader används för att beräkna kostnad för de olika turernas 

körsträckor.  

 

Fordonstyp Baspris  

(Januari 2007) 

Indexpåslag Transportkostnad 

(April 2009) 

Ekipage för fjärrtrafik  98,8 kr/mil 7,9 % 106,58 kr/mil 

2-axlig distributionsbil 80,78 kr/mil 7,0 % 86,4 kr/mil 

3-axlig distributionsbil 86,74 kr/mil 6,9 % 92,66 kr/mil 

Tabell 3. Beräkning av transportpriser 
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5.1.3 Personal 

För kalkylering av personalkostnad för en lastbilschaufför används Huddéns uppskattning 

enligt följande: 

 

En lastbilschaufför har en månadslön på ca 23 000 kr/månad. 

Sociala avgifter tillkommer med ca 35 % 

Övriga personalkostnader tillkommer med ca 35 % 

 

Ovanstående ger 23 000+23 000 * 2 * 0,35 = ca 40 000 kr/månad vilket dividerat med 

167 h/månad ger ca 250 kr/h. Detta används vid kalkylering av personalkostnader för 

lastbilschaufförer. (Huddén, 2009) Siffrorna har även bekräftats med SÅ Calc.  

 

5.1.4 Hastighet och stopptid 

För att beräkna total personalkostnad för chaufförerna behövs total körtid samt den tid det tar 

att göra varje leveransstopp. För att beräkna hur lång tid det tar att köra de olika sträckorna 

används en snitthastighet för olika typer av distribution. Genom att hämta sträckor och tider 

för ett antal utvalda sträckor med hjälp av Autoroute beräknas hastigheterna för olika typer av 

distribution. Hastigheterna dras ned något för att kompensera för hastighetsbegränsningarna 

för tunga fordon. Resultaten redovisas i Tabell 4. Tiderna per stopp, även kallat stopptid, 

baseras på uppskattningar från produktionsledaren Håkansson.  

 

  

Index 

Snitthast. 

km/h 

stopptid 

(min) Typ av transport 

Fjärrtransport A 80 30 

Linköping distr. B 40 10 

Tätortsdistr. på annan ort C 60 10 

Landsbygdsdistr. D 70 10 

Tabell 4. Snitthastighet och stopptid 

 

5.2 Terminalkostnader  

5.2.1 Hyreskostnad 

Östgötafrakt hyr omlastningsterminalen. Hyresavtalet innehåller följande poster: 

 Hyra för kontorsyta 

 Hyra för terminalyta 

 Arrende tomt  

 Tillgång till utrustning så som truck och skurmaskin 

 Avtal för beredskap och underhåll av ACC frys/kyl 

 

Den byggnad som terminalen dels består av samt ligger i anslutning till är större än den del 

som Östgötafrakt hyr. Detta gör att kostnaderna kalkyleras för ett visst antal m
2
 av terminal 

och kontor samt att Östgötafrakt betalar för 50 % av tomten. I anslutning till terminalen ligger 
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som tidigare beskrivits ett lagerutrymme samt att det finns två stycken lagerhyllor i själva 

terminalen. Denna övriga verksamhet ligger också hos hyresvärden som då delar en truck 

samt terminalarbetarnas tid med Östgötafrakt. (Huddén, 2009. Håkansson, 2009) 

 

5.2.2 Personalkostnad 

Vad gäller arbetarnas tid så tidredovisar de utifrån hur mycket tid de spenderar på aktiviteter 

som rör Östgötafrakt och hur mycket som rör hyresvärden. Östgötafrakt räknar dock med att 

det behövs 2 st heltidsarbetare i terminalen och därför kommer det vara grunden för 

kalkyleringen i den här rapporten. (Huddén, 2009) 

 

Huddén uppskattar att en terminalarbetares lön går att jämställa med en lastbilschaufförs. 

Grundlönen för en lastbilschaufför ligger högre än för en terminalarbetare men det ingår en 

stor del nattarbete vilket gör att slutsumman blir ungefär den samma. Därför används 

personalkostnaden 250 kr/h även för terminalpersonalen. (Huddén, 2009) 

 

5.2.3 Övriga terminalkostnader 

Utöver hyres- och personalkostnader tillkommer även diverse kostnader, bl.a. 

skadedjursbesiktning och registrering av livsmedelshantering hos kommunen. (Bergström, 

2009) 

 

5.3 Transportledningskostnader 

Även kostnaden för transportledning uppskattar Huddén (2009) till att vara den samma som 

för terminalarbetare och chaufförer, d.v.s. 250 kr/h.  

 

De transportledare som arbetar med verksamheten kring terminalen arbetar även med 

Östgötafrakts övriga fjärr- och distributionsverksamhet. Dock beräknar Huddén att det är 

rimligt att avsätta kostnaden för två transportledare för terminalverksamheten. 

(Huddén, 2009) 

 

5.4 Databearbetning 

Dataunderlaget som utgör grunden för de beräkningar som utförs i analysen innehåller 

volymer och priser/kg för den största leverantören för april månad. Dessa data kommer från 

systerbolaget i form av en Excel-fil. Till detta tillkommer data för övriga livsmedels-

leverantörer som hämtas ur Östgötafrakts transportsystem. Data finns i form av antalet 

lastbärare, pallplatser eller volymer beroende på vad som är prisgrundande, d.v.s. i de fall där 

de fakturerar i kr/kg anges kg och när de tar betalt i kr/pall anges antalet pallar. Ett exempel 

på hur dataunderlaget ser ut presenteras i Tabell 5.  
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Datum  Leverantör Mottagarort Vikt Pallar Rullbur Blomvagnar 

2009-04-02 Livsmedelsleverantör 1 Västervik  1,0   

2009-04-02 Livsmedelsleverantör 1 Mjölby 80 1,0   

2009-04-02 Blomleverantör 3 Nyköping    2 

2009-04-02 Livsmedelsleverantör 2 Oxelösund   3  

2009-04-02 Blomleverantör 3 Västervik    1,0 

2009-04-02 Potatisleverantör 1 Linköping 700    

2009-04-02 Potatisleverantör 1 Motala 300    

Tabell 5. Exempel på dataunderlag 

 

Analysen grundar sig på intäkter för de olika turerna, sträckberoende kostnader, tidsberoende 

kostnader, kostnader som är relaterade till antalet lastbärare samt transportledningskostnader. 

Eftersom datamängden består av olika sorters lastbärare, vikter etc. måste dessa omvandlas 

och anpassas innan ovanstående kostnader kan beräknas. Dessa omvandlingar och 

anpassningar beskrivs i Avsnitt 5.5. 

 

En viss mängd av de data som inkluderas är varor som ska till orter som ej ingår i det 

ordinarie distributionsupplägget för livsmedel. Leveranserna av dessa varor sköts genom 

annan Östgötafrakt-verksamhet och därför används de enbart för att beräkna antalet lastbärare 

som passerar terminalen per dygn men deras kostnader och intäkter kommer ej att inkluderas i 

analysen. 

 

5.5 Omräkning av vikter och lastbärare 

För att de olika turerna ska kunna jämföras behöver ett antal olika omvandlingar göras så att 

enheterna överrensstämmer. 

 

Eftersom de flesta livsmedel som transporteras faktureras i kr/kg behöver all data som 

angivits i antal pallar eller vagnar omvandlas till just kg. Detta gör att all data som är angiven 

i antalet pallar eller vagnar måste omräknas. Densiteten varierar mycket beroende på vad som 

transporteras på pallen eller vagnen. Dessutom sparas sällan information gällande både vikt 

och antalet lastbärare vilket gör att en schablonvikt per pall eller vagn måste användas. Den 

enda kända vikten är 400 kg/pall för den största potatisleverantören. Eftersom denna 

leverantör motsvarar 11 % av den totala transporterade vikten och majoriteten av det som 

transporteras är frukt och grönt väljs denna vikt som schablonvikt även för de andra 

livsmedelsleverantörerna. Vid okänd vikt men känt antal pallar görs beräkningen enligt 

följande:  

 

Antalet pall: 3 st 

Vikt/pall: 400 kg 

Resulterande antal kg: 3 * 400 = 1200 kg 

 

Utöver europapallar används rullburar och blomvagnar. Även dessa behöver räknas om till 

antalet kg. För att göra detta beräknas förhållandet i volym mellan de olika lastbärarna, d.v.s. 

hur stor volymen är i förhållande till en pall. Tabell 6 innehållande branschstandardvärden för 
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olika lastbärare används för omräkning. Höjdangivelsen på Europapallen är baserad på hur 

hög en pall kan vara för att den ska gå att lasta i de mindre distributionsbilarna. (Huddén, 

2009) 

 

Lastbärarparametrar Bredd Längd Höjd m
2
 m

3
 

Europapall (PPL) 0,8 1,2 1,2 0,96 1,15 

Rullbur (RC) (RPU) 0,7 0,8 1,5 0,56 0,84 

Blomvagn (CC) 0,54 1,2 1,5 0,64 0,96 

Tabell 6. Branschens standardvärden för lastbärare 

 

För att kalkylera förhållandet mellan en rullbur och europall görs följande beräkning: 

 

Rullbursvolym/europapallsvolym = 0,84 / 1,15 = 0,730 

Vikt/rullbur = 0,730 * 400 = 292kg 

 

På motsvarande sätt görs beräkning av vikten för en blomvagn. Dock är densiteten för en 

blomvagn betydligt lägre än den för pallar och rullburar. Information kring blomvagnens 

densitet saknas men har efter diskussioner antagits vara hälften av densiteten för en lastpall. 

Då antalet blomvagnar är lågt i förhållande till totala antalet lastbärare blir effekten av 

antagandet relativt låg. Vikt per blomvagn beräknas enligt: 

 

Blomvagnsvolym/europapallsvolym = 0,96 / 1,15 = 0,835 

Vikt/blomvagn = 0,835 * 400 * 0,5 = 117 kg 

 

De uträknade vikterna tillsammans med de kända vikterna fördelas sedan ut på de olika 

turerna utifrån mottagarort.  

 

Nästa omvandling som behöver göras är att räkna ut antalet lastbärare. Antalet lastbärare 

ligger sedan till grund för beräkning av kostnaden för terminalhantering. Detta gör att alla de 

poster där endast vikt är känd måste räknas om till antalet pallar vilket görs enligt ovan fast 

omvänt, d.v.s.: 

 

Vikt: 1200 kg 

Vikt/pall: 400 kg 

Antalet pallar: 1200 / 400 = 3 pallar 

 

Den sista delen i omvandlingen utgörs av att beräkna antalet pallplatser. Dessa används för att 

åskådliggöra fyllnadsgrad på de olika turerna och lastbilarna. För att beräkna den totala 

mängden pallplatser behöver rullburar och blomvagnar omvandlas till motsvarande antal 

pallplatser och sedan adderas till det kända antalet pallplatser. För de poster där endast vikt är 

angivet sätts antalet pallar lika med antalet pallplatser. För rullburar och blomvagnar används 

de ytor de tar upp enligt Tabell 6. Det vill säga antalet pallplatser som tas upp av en blomvagn 

beräknas enligt följande: 

 

1 blomvagn = 0,64 m
2
 

1 pallplats = 0,96 m
2
 

1 blomvagn = 0,64 / 0,96 = 0,67 pallplatser 



Analys av ny terminalverksamhet hos Östgötafrakt AB 
 

 

 

 

 
Sida 41 

 

På motsvarande sätt beräknas även antalet pallplatser som en rullbur motsvarar enligt följande 

exempel: 

 

Rullbur = 0,56 m
2
 

Pallplats = 0,96 m
2
 

1 rullbur = 0,56 / 0,96 = 0,58 pallplatser 

 

Eftersom det inte är intressant med annat än halva eller hela pallplatser avrundas alla 

framräknade värden upp till närmaste halvtal. På motsvarande sätt avrundas antalet lastbärare 

upp till jämna antal. Avrundningarna görs efter att alla omvandlingar är utförda. 
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6 Analys 

Syftet med det här examensarbetet är att utvärdera ett befintligt distributionsupplägg för 

livsmedel relaterat till den terminal som Östgötafrakt förvärvat under våren 2009. Efter det att 

det nuvarande upplägget studerats och dokumenterats samt nödvändiga data samlats in 

återstår att utifrån detta material analysera situationen.  

 

För att få en överblick över distributionsupplägget och analysera effekten av samtliga 

kostnader och intäkter för de olika turerna skapades ett analysverktyg i Microsoft Excel. 

Verktyget skapades utifrån den teoretiska referensram för kalkylering, kostnadsfördelning och 

prissättning som presenterats i Kapitel 3.  

 

I det här kapitlet beskrivs hur kostnaderna fördelats och beräknats samt hur analysverktyget 

utformats.  

 

6.1 Kostnadskalkylering för Östgötafrakt 

Ingen av de trappor som Andersson konstruerat, som visas i teoridelen, stämmer helt överens 

med transporttjänstens trappa och än mindre med Östgötafrakts situation. Dock kan de ligga 

till grund för en sådan trappa. Baserat på Anderssons kalkyltrappor (se Figur 9 och 10) går det 

konstruera Östgötafrakts kalkyltrappa för transportkostnad enligt Figur 22. (Andersson, 2001) 

 

 
Figur 22. Kalkyltrappa för transportföretag med terminalverksamhet. 

 

För transportföretag blir transportkostnaden grunden. Den består av direkta transportkostnader 

som inkluderar de direkta kostnader som uppstår vid en specifik transport så som bränsle och 

chaufförens lönekostnad. Den består även av övriga omkostnader för fordon som t.ex. 

avskrivningar, ränta och reparationer. De senare går oftast inte att härleda till en specifik 

transport utan blir ett generellt påslag. Vidare består distributionskostnaden av kostnader för 

terminalen vilka går att härleda till en specifik transport som t.ex. omex-kostnader, d.v.s. 

lossning och lastning av pallar. Dessutom tillkommer kostnader som t.ex. hyra, 

VA/elektricitet mm. som benämns terminalomkostnader. Varje transport måste transportledas 

men eftersom många olika transporter transportleds samtidigt av samma resurser så blir detta 

en omkostnad och ingen direkt kostnad. Slutligen tillkommer försäljnings- och 

administrationsomkostnader. 
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6.2 Fördelning av kostnader 

6.2.1 Transportkostnad 

Som beskrivs i Avsnitt 3.5 säger Lumsden att tids- och avståndsberoende kostnader är olika 

avgörande vid olika typer av transporter. Distributionsupplägget består av många olika typer 

av turer där både långa sträckor med få stopp och korta sträckor med många stopp ingår och 

därför har transportkostnaderna i det här arbetet delats upp i kostnader som är beroende av 

körsträckan samt kostnader som är beroende av turens totala tid.  

 

De sträckberoende transportkostnader som används för kalkyler och analyser i det här 

examensarbetet är hämtade från SÅ Calcs exempelkalkyler enligt Tabell 3 i Kapitel 5. 

Beroende på vilken typ av fordon som används för distributionen på en specifik tur kommer 

respektive kilometerkostnad att multipliceras med sträckan för den totala turen. Kostnaden 

beräknas enligt: 

 

Sträckberoende transportkostnad = körsträcka * kilometerkostnad. 

 

Den återstående delen av transportkostnaden är den tidsberoende kostnaden. De olika turernas 

tidsåtgång baseras dels på den tid det tar att köra sträckan och dels på den tid de olika stoppen 

tar. Beräkningen görs enligt: 

 

Tidsberoende transportkostnad = (tid för stopp + körtid) * chaufförslön. 

 

6.2.2 Terminalkostnad 

Ett av Östgötafrakts mål är att verksamheten i terminalen ska kunna bära sina egna kostnader. 

För att lösa detta summeras terminalens samtliga kostnader. Detta inkluderar hyra av 

terminalen, eventuella andra fasta kostnader samt den personal som jobbar i terminalen. 

Personalen används på så sätt som en fast kostnad då det nuvarande upplägget innebär 2 

heltidsanställda. Så länge inget nytt avtal sluts som resulterar i att ytterligare arbetskraft 

behövs så kommer dessa kostnader inte påverkas av volymen som passerar terminalen. De 

nämnda kostnaderna subtraheras med terminalens intäkter från t.ex. de leverantörer som hyr 

lagringsutrymme i frysen. De återstående totala kostnaderna per månad divideras med det 

antal lastbärare som transporteras under en månad i terminalen idag. Detta resulterar i en 

kostnad per lastbärare.  

 

Omex-kostnad per lastbärare = (hyra + personal + övriga kostn. – intäkter) / antalet lastbärare 

 

Resultatet blir att antalet lastbärare som passerar terminalen idag kommer att bära hela 

kostnaden för terminalen. Som diskuteras i Avsnitt 3.5.1 finns en viss risk med att fördela de 

fasta kostnaderna på den faktiska volym som passerar terminalen. Följden kan bli, som 

diskuterats, en negativ spiral där priset blir för högt, vilket medför att kunder faller bort och 

färre kunder får dela på en högre kostnad. Det överlämnas till Östgötafrakt att värdera hur ofta 

denna kostnad ska uppdateras samt vilket fördelning de önskar ha i framtiden.  

 

Omex-kostnaden för varje tur beräknas genom att den framtagna mängden lastbärare för varje 

enskild tur multipliceras med kostnaden per lastbärare. 
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Omex-kostnad per tur = antalet lastbärare * omex-kostnad per lastbärare 

 

6.2.3 Transportledningskostnad 

Som tidigare nämnts består transportledningskostnaden av personalkostnaden för 2 st 

heltidsanställda vilket beskrivs i Avsnitt 5.3. Enligt produktionsledaren Håkansson innebär 

transportledarnas arbete framför allt att hantera de olika ordrarna som kommer in och planera 

på vilka turer de ska transporteras på. Därför fördelas transportledningskostnaderna på antalet 

orderrader som hanteras varje dygn. På samma sätt som diskuterats i Avsnitt 6.2.2 detta 

resultera i en ond spiral. Östgötafrakt behöver ta ställning till hur ofta 

transportledningskostnaden ska beräknas på nytt. Resultatet av fördelningen blir 

transportledningskostnad per orderrad. (Håkansson, 2009) 

 

Transportledningskostnad per orderrad = transportledningskostnader / antalet orderrader 

 

Datamängden är uppdelad i orderrader vilka sedan fördelas ut på de olika turerna på samma 

sätt som diskuterats innan. För att fördela transportledningskostnaden multipliceras dessa 

orderrader med transportledningskostnaden. 

 

Transportledningskostnad per tur = antalet orderrader * transportledningskostnad per orderrad 

 

6.3 Fördelning av intäkter 

För att ta fram de olika turernas intäkter beräknas intäkterna per orderrad. Detta görs på ett 

antal olika sätt beroende på vilken prismodell som överenskommits med respektive 

livsmedelsleverantörer. För den största leverantören, GDL, används kr/kg plus ett 

drivmedelstillägg. Intäkterna beräknas således genom att multiplicera vikten med kr/kg och 

drivmedelstillägg. Det finns ett antal fler livsmedelsleverantörer med liknande prismodeller 

och samma beräkning görs där. För en del andra leverantörer är priset baserat på antalet 

lastbärare och där används istället de som prisberäkningsunderlag. Upplägget involverar även 

ett antal mindre livsmedelsleverantörer med ett antal skilda upplägg. På grund av att en 

ingående analys av dessa intäkter skulle bli för tidskrävande beräknas intäkterna enligt den 

största kundens priser, d.v.s. samma kostnader per kilo. De olika intäkterna fördelas sedan ut 

per tur enligt samma princip som vid fördelningen av vikter och lastbärare. Slutligen adderas 

även intäkterna för de turer som har charteravtal. Dessa avtal innebär att det fastslagits en fast 

summa per vecka. Denna summa fördelas ut på de dagar som charterbilen går. På så sätt 

inkluderas alla de intäkter som ska bära de olika turerna.  

 

Fördelningen av intäkter mellan fjärrtransporter och distribution för GDL görs genom att 

50 % av intäkterna knyts till fjärrtransporten och övriga intäkter knyts till terminalen och 

distributionen. För potatisleverantören knyts 30 % av intäkterna till inhämtning av varor och 

övriga 70 % knyts till terminalhantering och distribution. Båda dessa fördelningar baseras på 

Östgötafrakts egna uppskattningar. (Huddén, 2009) 

 

De kunder som har frysvaror betalar en fryshyra. Dessa intäkter subtraheras från de totala 

terminalkostnaderna och sänker på så sätt omex-kostnaden per pall. 
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Tur 9, som går till Eskilstuna och Västerås utförs av ett åkeri som har en mängd egna volymer 

att köra till Eskilstuna och Västerås. Samlastningen medför att större delen av den kostnad 

som uppstår till följd av turen ska bäras av volymer som ej hör till Östgötafrakt. Genom att 

beräkna fördelningen mellan det kända antalet pallplatser och bilens kapacitet reduceras 

kostnaderna för denna tur med motsvarande faktor. 

 

6.4 Beskrivning av analysverktyg 

Målsättningen med analysverktyget består av två delar. Den ena delen syftar till att underlätta 

analys av befintligt distributionsupplägg baserat på den information som presenterats tidigare 

i den här rapporten. Avsikten med den andra delen är att tydliggöra det aktuella 

kostnadsunderlaget och skapa ett verktyg som underlättar för Östgötafrakt vid kommande 

kostnadskalkylering och prisberäkning.  

 

Grunden för verktyget är de kostnader och grunddata som beskrivits tidigare i denna rapport. 

Utifrån dessa beräknas kostnader och intäkter för det befintliga upplägget. Till detta finns 

möjlighet för Östgötafrakt att i framtiden lägga till ytterligare turer och/eller volymer till de 

befintliga turerna och utifrån detta beräkna nya kostnader och intäkter. Verktyget beskriver 

också relevanta fakta för turerna så som fyllnadsgrad, körtid och när bilen är tillbaka till 

terminalen. 

 

Kalkylverktyget är framtaget i Excel och byggs upp av flikarna Nytt upplägg, Befintlig 

upplägg, Sammanställning, Kostnadsberäkning, Resultat, Grunddata och Kostnader. 



Analys av ny terminalverksamhet hos Östgötafrakt AB 
 

 

 

 

 
Sida 46 

7 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som tagits fram med hjälp av det dataunderlag och de 

analysmetoder som beskrivits ovan.  

 

7.1 Turernas status 

Även om fokus i det här examensarbetet är att utvärdera kostnader och intäkter kring den nya 

terminalen finns det även andra aspekter av kartläggning och analys av distributionsupplägget 

som är värda att studera, t.ex. så är Östgötafrakt intresserade av att se vilken fyllnadsgrad och 

total tid de olika turerna har. Turernas status påverkas även av andra faktorer så som 

chaufförernas arbetstider, vilka biltyper som lämpar sig för vilka turer och om de aktuella 

turerna bör brytas isär och grupperas om. Denna del av analysen baseras på de resultat som 

tagits fram med hjälp av analysverktyget som beskrivs i Avsnitt 6.4. I Tabell 7 presenteras ett 

sammandrag av denna information. I Bilaga A presenteras motsvarande information dag för 

dag.  

 

 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Bilens ppl 18 18 48 48 18 18 18 48 18 23 18 18 18 

Körsträcka 281,0 151,0 127,7 195,0 448,7 109,3 159,0 91,8 375,0 243,0 205,0 85,0 119,8 

Antal stopp 5,6 4,4 13,8 10,0 5,5 8,0 13,6 13,3 1,8 16,0 16,5 6,7 9,0 

Total tid 4,9 2,9 5,5 4,9 7,3 3,2 4,5 3,8 6,6 6,7 5,7 2,3 3,5 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 05:30 06:30 04:00 05:30 06:30 09:30 07:30 05:30 

Tillbaka till 
terminalen 10:26 08:23 10:59 08:55 12:49 08:39 11:02 07:45 12:03 13:13 15:10 09:49 08:59 

Snitt ppl 8,5 5,4 58,8 34,8 19,3 13,8 27,3 47,7 3,8 19,3 20,5 9,5 18,8 

Fyllnadsgrad 47 % 30 % 123 % 73 % 107 % 77 % 152 % 99 % 20 % 84 % 114 % 53 % 104 % 

Tabell 7. Turernas status (genomsnittlig vecka) 

 

För att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar turernas lönsamhet studeras 

genomsnittliga värden för körsträcka, antal stopp samt arbetstid. Som Tabell 9 visar är 

körsträckan för lönsamma turer ca hälften så lång som för olönsamma. Antalet stopp är dock 

dubbelt så många för lönsamma turer. Arbetstiden är nästan lika lång men något längre för de 

olönsamma turerna. 

 

Resultatet i Tabell 7 visar att fyllnadsgraden överstiger 100 % på tur 3, 5, 7 och 11. När det 

gäller tur 3 (Linköping) beror detta till stor del på att bilen som kör tur 2 (Kisa och 

Åtvidaberg) återvänder till terminalen för att fortsätta distribuera de Linköpingsvolymer som 

ej täcks av tur 3. Dock framgår inte i datamängden vilken bil som kört vilka volymer och 

därför redovisas samtliga linköpingsvolymer på tur 3. Bilen som trafikerar tur 7 är en chartrad 

bil där ett antal pallplatser är chartrade av en grönsaksleverantör. Dessa volymer är ej 

redovisade i den tillgängliga datamängden och därför har maxantalet använts i beräkningarna 

vilket sannolikt inte alltid stämt överrens med verkligheten. Även tur 11 överskrider 

maxkapaciteten och även detta beror sannolikt på att turen är en chartertur där det faktiska 

antalet pallar var okänt och maxantalet användes. Vad gäller tur 3, 4 och 8 trafikeras dessa av 

fjärrbilar. Dessa bilar är högre lasthöjd vilket gör att en del pallar kan staplas på varandra. 

Detta förutsätter dock att det finns en truck tillgänglig för lossning vid de stoppen.  
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 Lönsamma turer Olönsamma turer 

Medelkörsträcka 109 km 201 km 

Medelantal stopp 12 st 6 st 

Medelarbetstid 4,3 h 4,6 h 

Tabell 8. Jämförelse lönsamma och olönsamma turer 

 

7.2 Livsmedelsleverantörernas storlek 

Östgötafrakt transporterar livsmedel åt en mängd olika livsmedelsföretag. För att få en 

uppfattning om hur de olika leverantörerna förhåller sig till varandra i storlek jämförs de med 

avseende på transporterad vikt och de intäkter de genererar Östgötafrakt.  

 

I Figur 27 illustreras de olika livsmedelsleverantörernas transporterade vikt under april 

månad. Det går tydligt att se att de livsmedel som transporteras åt systerbolaget GDL utgör 

grundstommen i livsmedelsdistributionen med hela 57 % av den totala vikten. Därefter 

kommer den lokala grönsaksgrossisten med 21 % av den totala vikten och på tredje plats 

kommer potatisleverantören med 11 %. Efter detta kommer en lokal blomleverantör samt de 

varor som transporteras åt ett åkeri respektive ett transportföretag. Till sist kommer en 

frysvaruleverantör och ett antal mindre leverantörer, vilka grupperas ihop under rubriken 

övriga.  

 

 
Figur 23. Förhållande mellan leverantörerna sett till transporterad vikt.  

 

Förhållande är ungefär desamma mellan de olika livsmedelsleverantörerna sett till de intäkter 

de generar hos Östgötafrakt. GDL, den lokala grönsaksgrossisten och potatisleverantören är 

fortfarande de tre största. Dock kan observeras att grönsaksgrossisten och potatisleverantören 

har något mindre andel av de totala intäkterna (sammanlagt 24 %) än deras andel av den 

transporterade vikten (sammanlagt 32 %). Utöver detta utmärker sig leverantören av frysta 
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livsmedel som endast står för 1 % av den transporterade vikten men hela 6 % av de totala 

intäkterna.  

 

 
Figur 24. Förhållande mellan leverantörerna sett till totala intäkter.  

 

7.3 Trender 

Som de flesta andra branscher har även livsmedelbranschen varierande efterfrågan fördelat 

över året. Detta kan dels vara variationer utifrån olika säsonger samt variation under varje 

enskild vecka. Utifrån den insamlade data som funnits tillgänglig är volymerna fördelade över 

veckan enligt Figur 25.  

 

 
Figur 25. Fördelning per veckodag sett till transporterad vikt.  
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Godsvolymerna kraftigt över veckan. De höga volymerna på måndagar och torsdagar beror 

bland annat på att de två chartrade bilarna med blommor endast går måndag och torsdag. 

Dessutom finns stora volymer fredag. Volymvariationerna över veckan hänger sannolikt 

samman med att många storhandlar under helgerna. Därför behövs stora livsmedelsleveranser 

för helgerna för att ”ladda upp” för detta. På samma sätt behöver det fyllas på med nya varor 

efter helgen. Ännu en bidragande orsak är att det sker relativt lite leveranser under lördagar 

och söndagar vilket måste kompenseras under dagarna för och efter helgen. På lördagar 

distribueras inte alls lika stora mängder som de andra dagarna men ändå tillräckligt stora 

volymer för att dessa påverkar resultatet. Något som bör tas i beaktning är att påsken inföll 

under april månad. Eftersom resultatet endast grundas på april medför detta vissa avvikelser. 

Bland annat transporterades inga varor på långfredagen eller annandag påsk (måndag) under 

påsken utan det transporterades istället större mängder tidigare i veckan. 

 

Figur 26 visar volymerna för den största leverantören mellan februari och april. Dock är 

datamängden ofullständig i mars månad då data ej finns tillgänglig. Sett över hela perioden 

går det att se en viss stigande trend (streckad linje i figuren) som antyder att större volymer är 

att vänta under sommarmånaderna och att livsmedel, framför allt frukt och grönt, inte 

transporteras i lika stora mängder under vintern. Även här bör hänsyn tas till påsken som 

inföll 10-13 april. Detta resulterade i större volymer innan samt att det var en lång helg utan 

transporter. Detta resulterar i den svacka som syns tydligt i diagrammet. 

 

 
Figur 26. Volymer GDL februari-april.  

 

Den begränsade datamängden medför att det är svårt att studera trender över året. Även om 

trendlinjen pekar på att volymerna kommer stiga under vår och sommar är det svårt att dra 

några slutsatser av detta. På samma sätt grundar sig fördelningen per veckodag endast på data 

från april vilket kan medföra felaktigheter. 

 

7.4 Kostnadskomponenter 

Den totala kostnaden för distributionsupplägget består av fyra olika delar: terminalkostnader, 

avståndsbaserade transportkostnader, tidsrelaterade transportkostnader och kostnader för 

transportledning. I Figur 27 beskrivs hur stor andel av totalkostnaden som utgörs av 

respektive delkostnad.  
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Figur 27. Kostnadskomponenternas inverkan på totalkostnaden. 

 

Här syns tydligt att den avståndsbaserade transportkostnaden dominerar genom att utgöra 

57 % av totalkostnaden. Även den tidsbaserade transportkostnaden utgör en stor del, ca 30 %. 

Om dessa två delar slås samma framgår att transportkostnaden utgör ungefär 85 % av den 

totala kostnaden. De övriga 15 procenten utgörs av terminalkostnader och 

transportledningskostnader, där transportledningskostnaden är något större än 

terminalkostnaden.  

 

De totala transportkostnaderna är kostnader som åkerierna har för att utföra transporterna. 

Östgötafrakts kostnader utgörs huvudsakligen av terminal- och transportledningskostnader 

vilka bör täckas av den andel av intäkterna som Östgötafrakt behåller efter avräkning till 

åkerierna.  

 

Som beskrivs i Kapitel 3 diskuterar Lumsden vikten av att terminalkostnaden utgör en liten 

andel av den totala kostnaden vid korta transporter för att transporten ska kunna vara 

konkurrenskraftig. Som resultatet visar står Östgötafrakts terminalkostnad för 6 % vilket 

också uppfyller detta. 

 

I Figur 28 beskrivs hur stor andel av de totala kostnaderna som utgörs av fjärrtransporterna 

från Helsingborg respektive distributionsupplägget och terminalen. Fjärrtransporterna från 

GDL utgör 35 % av de totala kostnaderna och distributionen av livsmedel (från samtliga 

leverantörer, inklusive GDL) i regionen står för 60 % av kostnaderna. Terminalens kostnader 

står endast för 5 % av de totala kostnaderna.  
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Figur 28. Fjärrtransporternas, distributionens och terminalens andel av totalkostnaderna.  

 

7.5 Ekonomisk utvärdering 

Kostnader och intäkter för hela distributionsupplägget tas fram, enligt modellen som 

beskrivits i Avsnitt 6.2.  

 

7.5.1 Turernas lönsamhet 

För att utvärdera turernas lönsamhet tas respektive turs kostnader och intäkter fram. I Figur 29 

illustreras dessa uppgifter som parallella staplar. Här framgår det tydligt vilka turer som har 

större intäkter än kostnader. De turer som hör till distributionen är Tur 1-13. Dessa är 

inringade i diagrammet. Tur 14 beskriver fjärrtransporten från Helsingborg till Linköping och 

Tur 15 beskriver inhämtningen av potatis från potatisleverantören.  
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Kostnader och intäkter - tur för tur

Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur 9 Tur

10

Tur

11

Tur

12

Tur

13

Tur

14

Tur

15

Total kostnad

Total intäkt

Distributionsupplägget

 
Figur 29. Kostnader och intäkter för samtliga turer  

 

Utifrån uppgifterna om kostnader och intäkter beräknas ekonomiskt resultat och 

täckningsbidrag.  

 

För att kunna jämföra de olika turernas grad av lönsamhet med varandra beräknas respektive 

turs täckningsbidrag genom att dividera intäkterna med kostnaderna och dra ifrån 100 %. 

Täckningsbidraget visar med andra ord hur stor procentandel Östgötafrakt går plus eller 

minus på de olika turerna. Baserat på dessa uppgifter identifieras vilka turer som är lönsamma 

och inte. Dessa uppgifter presenteras i Tabell 7.  

 

Tabell 9. Distributionsuppläggets täckningsbidrag 

 

De lönsamma turerna är, som Tabell 9 visar, Tur 3, 4, 6, 7, 8, 12 och 13. Tur 8 till Norrköping 

är den tur som har högst täckningsbidrag med 83 %, tätt följt Tur 13 som trafikerar 

Norrköping med omnejd med täckningsbidrag på 71 %. Tur 4, den fjärrbil som kör 

distribution Nyköping, ligger på 2 % täckningsbidrag och således knappt lönsam. 

 

De ej lönsamma turerna är Tur 1, 2, 5, 9, 10 och 11. Av dessa utmärker sig Tur 1, till 

Söderköping och Västervik, genom att ligga väldigt lågt, med -60 % täckningsbidrag. Tur 10 

och 11, de två blomcharterbilarna, ligger närmast målet med sina -18 % respektive -20 %.  

 

 
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 

Täcknings-
bidrag 

-60% -53% 58% 2% -57% 32% 55% 83% -49% -18% -20% 24% 71% -10% 
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Tur 14 motsvarar de två fjärrbilar som går Helsingborg – Linköping. Dessa har ett negativt 

resultat, dock finns intäkter för den här turen fördelade på tur 3 som inte kan härledas till tur 

14. Mer detaljer om detta i Avsnitt 7.6.1 om felkällor.  

 

7.5.2 Total lönsamhet 

I Figur 30 jämförs de totala kostnaderna med de totala intäkterna och det framgår att posterna 

är i stort sett lika stora. Då täckningsbidraget för det sammanslagna distributionsupplägget tas 

fram, på samma sätt som för de enskilda turerna, erhålls ett täckningsbidrag på 0,3 %. Detta 

visar att intäkterna överstiger kostnaderna marginellt vilket innebär att Östgötafrakt uppnår 

det kortsiktiga målet att livsmedelsverksamheten ska bära sina egna kostnader.  

 

Kostnader och intäkter

Hela upplägget

Kostnader

Intäkter

 
Figur 30. Totala kostnader jämfört med totala intäkter.  

 

7.6 Dataunderlag 

7.6.1 Felkällor 

Eftersom mycket av transportledningsarbetet går ut på att hitta de bästa lösningarna för varje 

dag så är inte alla turerna exakt likadana varje dag. Detta kan innebära att om volymerna 

någon dag är för höga för att ursprungsturen ska klara av dem så måste någon annan bil gå in 

och hjälpa till. Det finns många andra liknande avvikelser och eftersom sådana inte anges i de 

data som finns tillgängliga så har inte hänsyn tagits till dessa. Det leder dock till att resultatet 

vissa turer eller dagar har större vikt eller fler pallar än de egentligen kan bära. 

 

Som beskrivits i Figur 14 lossas en del varor hos lokala grossister innan fjärrbilarna anländer 

till terminalen. Ett par av dessa lossningar har identifierats och har lyfts ut ur datamängden. 

Dock kvarstår data för volymer som lossas hos minst en leverantör. Detta leder till att den 

totala vikt som ska distribueras med de turer som utgår från terminalen egentligen är mindre 

än det som presenteras i resultatet. Dessa volymer är registrerade på Linköping och eftersom 

det inte går att få ut information om hur stora volymer som lossas innan terminalen verkar 

Linköpingsvolymerna större än de egentligen är. 



Analys av ny terminalverksamhet hos Östgötafrakt AB 
 

 

 

 

 
Sida 54 

 

Eftersom antalet stopp används för att kalkylera stopptiden utgör den en viktig del i de 

tidsberoende kostnaderna. Antalet stopp beräknas baserat på antalet orderrader, d.v.s. antalet 

orderrader antas vara detsamma som antalet stopp. Detta gör att vissa fel kan uppstå då det 

händer att flera orderrader levereras till samma stopp. Detta kompenseras dock delvis av att 

stopptiden för de leveransställen med många orderrader är längre då fler varor ska lossas. 

 

Intäkterna för distributionsupplägget baseras på flera olika modeller. Som beskrivits ovan 

beräknas intäkterna från de större livsmedelsleverantörerna baserat på respektive leverantörs 

avtalsmodell. Eftersom prismodellerna för de mindre leverantörerna har uppskattats till att 

följa avtalsmodellen för den största livsmedelsleverantören blir dock dessa inte helt korrekta. 

Risken med detta antagande är att avtalsmodellen för den stora livsmedelsleverantören delvis 

bygger på dess storlek och därför medför ett lägre pris. Detta kan medföra att intäkterna för de 

mindre leverantörerna framstår som lägre än de är i verkligheten. Dock borde denna avvikelse 

vara marginell då det handlar om relativt små volymer jämfört med volymerna från de stora 

leverantörerna, vilket framkommer i diagrammet i Figur 24 som beskriver 

storleksförhållandet mellan olika leverantörer.  

 

7.6.2 Konsekvenser av ny verksamhet  

På grund av att terminalverksamheten är ny för Östgötafrakt finns endast en begränsad mängd 

data. Detta gör att den insamlade datamängden endast innefattar volymer för den största 

leverantören för februari, sista veckan i mars samt hela april månad samt fullständig data för 

övriga leverantörer för april månad. Detta medför att resultaten blir relativt osäkra och en 

längre period skulle behöva studeras för att kunna ge säkrare svar.  

 

Eftersom terminalverksamheten är ny har Östgötafrakt ännu inte hunnit standardisera alla 

processer gällande redovisning av volymer och övrig data i sitt transportplaneringssystem. 

Detta resulterar i att viss data är lätt att feltolka eller kan gå förlorad. Till exempel redovisas 

volymer och information kring transporter i flera olika fritextfält i datasystemet vilket medför 

att viss manuell bearbetning av datan varit nödvändig. Detta gör att även om hänsyn har tagits 

till de flesta av problemen så har sannolikt viss data förlorats.  
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8 Slutsatser 

Det här kapitlet är rapportens avslutande del. Här diskuteras de resultat som framkommit och 

resoneras kring konsekvenserna av de antaganden som gjorts.  

 

8.1 Dagens distributionsupplägg 

Syftet med examensarbetet på Östgötafrakt har varit att kartlägga och analysera 

distributionsupplägget gällande livsmedel kring den nyförvärvade terminalen.  

 

De lönsamma turerna kännetecknas av antingen korta körsträckor eller hög fyllnadsgrad, eller 

en kombination av dessa. Den genomsnittliga sträckan för de lönsamma turerna är hälften så 

lång som för de olönsamma. Således blir de lönsamma turerna ofta de som går till städer så 

som Linköping, Norrköping och Nyköping och har stora godsvolymer. Slutkunderna i de 

större städerna är i allmänhet större, exempelvis stormarknader, och har därför i allmänhet 

större volymer per stopp. Storstadsturer med få stopp medför att den avståndsbaserade 

kostnaden minskar vilket har stor inverkan på turens kostnader då denna står för 57 % av den 

totala kostnaden. Eftersom fyllnadsgraden är hög resulterar det i god lönsamhet på dessa turer. 

Då det rör sig om få stopp och orderrader per tur förenklas transportledningsarbetet vilket 

också bidrar till turernas lönsamhet. 

 

De turer som ej är lönsamma karaktäriseras av låga godsvolymer och långa körsträckor. Dessa 

turer är framför allt de som ligger på landsbygden där det blir små godsmängder per stopp och 

långa körsträckor på mindre vägar. Slutkunderna på landsbygden utgörs ofta av mindre 

livsmedelsbutiker och skolkök som beställer mindre volymer, men ändå behöver 

varuleveranser relativt ofta. Dessa slutkunder medför många gånger längre körsträckor per 

leverans eftersom de ofta ligger lite avlägset vilket gör att bilen måste göra en avstickare från 

de större vägarna. I motsats till de lönsamma turerna medför dessa turer låg fyllnadsgrad, 

många stopp och orderrader vilket leder till ökade kostnader och sämre lönsamhet. 

 

Vid undersökning av snittiderna på de olönsamma respektive lönsamma turerna framgår att de 

olönsamma har något längre tid än de andra. Snittiderna påverkar inte resultatet i lika hög 

grad som körsträcka och fyllnadsgrad p.g.a. att de tidsberoende kostnaderna står för ca 30 % 

av den totala kostnaden medan avståndet står för över 50 %.  

 

De lönsamma turerna är tillräckligt bra för att bära de olönsamma turerna. Med andra ord 

uppnår Östgötafrakt sin kortsiktiga målsättning att terminalverksamheten ska bära sina egna 

kostnader.  

 

8.2 Framtida möjligheter 

Det kan konstateras att nästan hälften av turerna är olönsamma vilket borde innebära att det 

finns goda möjligheter att öka lönsamheten på sikt genom att se över hur dessa turer utformas 

och vilka orter som ska trafikeras. Det är dock oftast inte så enkelt som att avstå från att 

trafikera de orter som ligger illa till och orsakar stora kostnader. Många gånger handlar det 

om att en leverantör kräver att ett antal orter ska ingå i uppgörelsen för att en affär ska bli av. 

Att avstå från dessa orter innebär att hela affären förloras. Det är därför en stundtals 
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problematisk uppgift att finna balansen mellan lönsamma och olönsamma orter i en 

uppgörelse. Med hjälp av det verktyg som tagits fram i detta examensarbete finns numera 

goda möjligheter att utvärdera nya uppgörelser.  

 

Även om vissa turer eller orter måste tillåtas att vara olönsamma måste företaget ändå vara 

medvetna om vilka orter och turer som är olönsamma och regelbundet se över upplägget kring 

dessa. Det kan finnas många olika vägar att gå för att få bättre lönsamhet på dessa turer. 

Exempelvis söker Östgötafrakt aktivt uppdrag som stärker dessa turer och försöker göra 

överenskommelser med transportföretag eller åkerier på andra orter. Ett exempel på det senare 

är den uppgörelse som Östgötafrakt har gjort med ett åkeri i Enköping. Åkeriet möter upp 

Östgötafrakts bil i Västerås och de varor som ska till Enköping flyttas över till det lokala 

åkeriets bil för distribution i Enköping. På det sättet slipper Östgötafrakt att åka de ca 9 milen 

tur och retur till Enköping för en liten godsvolym, medan det lokala åkeriet kan integrera 

denna volym i sitt befintliga upplägg.  

 

Som redan noterats tyder insamlade och analyserade data på att verksamheten kring den 

nyinskaffade terminalen bär sina egna kostnader och har ett fungerande upplägg. Dock finns 

det alltid olika angreppssätt för att göra den mer lönsam. Som Johnson och Matsson beskriver 

är en stor del i att få en terminal mer lönsam att se till att terminalen utnyttjas hela dygnet. 

Idag är den stora tyngdpunkten under natten då de stora volymerna inkommer och fördelas 

om på utgående distributionsbilar. Nattetid finns inte mycket mer kapacitet att utnyttja. Dock 

är övrig tid på dygnet ej belastad lika hårt. Det finns goda möjligheter för att utöka med ett 

liknande distributionsupplägg även under dagen. Detta skulle leda till att fler lastbärare skulle 

kunna vara med och dela på terminalens fasta kostnader. Dock skulle sannolikt ytterligare 

personal behövas. Sammanlagt bör det dock leda till att Östgötafrakt får en lägre omex-

kostnad, kostnad per pall, vilket gör att företaget kan erbjuda än mer attraktiva priser för sina 

kunder.  

 

Eftersom många av leveransställena har tider som de olika turerna behöver passa är det svårt 

att kunna kombinera olika sträckor med varandra. Många gånger löser transportledningen 

transporterna på ett mer effektivt sätt än vad den insamlade datamängden tyder på. Dock är 

dessa lösningar svåra att identifiera eftersom den insamlade datan inte är baserad på vilken tur 

volymerna skickades på utan vilken mottagarort som är angiven. Genom att redovisa vilka 

volymer som gick på vilken tur skulle det blir lättare att dra fler slutsatser. T.ex. skulle det 

kunna leda till att vissa vanligt förekommande lösningar kan standardiseras till fasta turer. I 

dagsläget är redovisningen av det utförda arbetet fokuserat på det som är underlag för 

fakturering och avräkning. Detta leder till att de data som finns kräver en hel del arbete för att 

kunna analyseras. Genom att redovisa antalet lastbärare, vikter, avstånd och tider för samtliga 

turer på ett entydigt sätt skulle en förhållandevis enkel bearbetning räcka för att få ut liknande 

statistik som det här examensarbetet har behandlat. 

 

Eftersom verksamheten är ny för Östgötafrakt är det svårt att i dagsläget göra egna pålitliga 

prognoser för volymer under året. Istället får Östgötafrakt lita på information från sina 

leverantörer. Därför är det viktigt för Östgöta frakt att samla in data för verksamheten löpande 

men även, i den mån det är möjligt, samla in historiska data från sina leverantörer. 

 

Enligt den analys som presenterats i den här rapporten uppfyller Östgötafrakt målet att 

verksamheten kring terminalen ska bära sina egna kostnader. Det bör dock poängteras att 
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intäkterna bara är marginellt högre än kostnaderna vilket innebär att det inte finns några 

marginaler i verksamheten i dagsläget. Exempelvis täcker terminalverksamheten enbart de 

egna kostnaderna och bidrar inte till företagets gemensamma resurser så som säljverksamhet, 

administration och IT-stöd. Med tanke på att Östgötafrakt endast har drivit verksamheten i en 

dryg månad är resultatet ändå lovande och ger goda förhoppningar om att den nya 

verksamheten kommer att kunna bidra till företagets framgång.  

 

Nu återstår för Östgötafrakt att finna vägar att öka lönsamheten i den nyförvärvade 

verksamheten så att marginalerna ökas och verksamheten blir lönsam. Förhoppningsvis kan 

det här examensarbetet utgöra en god grund för det fortsatta arbetet och underlätta framtida 

utveckling av verksamheten.  
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Bilaga A – Turernas status dag för dag 

Tabell 10. Tisdagsturernas status 

 

Tisdag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 23 18 48 18 0 0 18 18 

Körsträcka (km) 281 151 113 195 484 105 139 79 375 0 0 85 181 

Antal stopp 9 4 14 11 6 8 18 18 3 0 0 7 10 

Totaltid 5,5 2,8 5,2 5,1 7,9 3,1 5,0 4,3 6,8 0,0 0,0 2,4 4,7 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 05:30 06:30 04:00 05:30 00:00 00:00 07:30 05:30 

Tillbaka till terminal 11:00 08:19 10:39 09:05 13:24 08:35 11:29 08:19 12:15 00:00 00:00 09:52 10:11 

Tot. antal lastbärare 7 5 50 34 16 2 11 43 4 0 0 0 1 

Distr. ppl 7,5 5,5 50,5 34 15,5 1,5 11,5 43 3,5 0 0 0,5 1 

Charter-PPL           9 18         9 18 

Summa ppl 7,5 5,5 50,5 34 15,5 10,5 29,5 43 3,5 0 0 9,5 19 

Tabell 11. Tisdagsturernas status 

 

Onsdag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 23 18 48 18 0 0 18 18 

Körsträcka (km) 281 151 135 195 484 122 189 79 375 0 0 0 79 

Antal stopp 2 3 15 11 4 8 11 12 2 0 0 0 9 

Totaltid 4,3 2,7 5,9 5,1 7,6 3,4 4,5 3,3 6,6 0,0 0,0 0,0 2,8 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 05:30 06:30 04:00 05:30 00:00 00:00 00:00 05:30 

Tillbaka till terminal 09:50 08:09 11:22 09:05 13:04 08:52 11:02 07:19 12:05 00:00 00:00 00:00 08:19 

Tot. antal lastbärare 3 3 56 32 15 3 7 38 4 0 0 0 1 

Distr. ppl 3 3,5 56,5 32 15,5 3 7 38 4 0 0 0 1 

Charter-PPL           18 18           18 

Summa ppl 3 3,5 56,5 32 15,5 21 25 38 4 0 0 0 19 

Tabell 12. Onsdagsturernas status 

Måndag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 18 18 48 18 23 18 18 18 

Körsträcka (km) 281 151 135 195 484 105 189 79 375 243 205 85 79 

Antal stopp (st) 3 4 15 12 8 8 10 12 1 16 16 7 8 

Totaltid 4,5 2,8 5,9 5,3 8,2 3,1 4,4 3,3 6,4 6,7 5,6 2,4 2,7 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 05:30 06:30 04:00 05:30 06:30 09:30 07:30 05:30 

Tillbaka till terminal 10:00 08:19 11:22 09:15 13:44 08:35 10:52 07:19 11:55 13:13 15:05 09:52 08:09 

Distr. ppl 8 4,5 76 42 30,5 3 6,5 48 2 1 1,5 1 0 

Charter-PPL           9 18     18 18 9 18 

Summa ppl 8 4,5 76 42 30,5 12 24,5 48 2 19 19,5 10 18 
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Torsdag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 18 18 48 18 23 18 18 18 

Körsträcka (km) 281 151 135 195 484 0 139 79 375 243 205 0 181 

Antal stopp 11 7 17 12 7 0 19 19 1 16 17 0 10 

Totaltid 5,8 3,3 6,2 5,3 8,1 0,0 5,2 4,5 6,4 6,7 5,8 0,0 4,7 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 00:00 06:30 04:00 05:30 06:30 09:30 00:00 05:30 

Tillbaka till terminal 11:20 08:49 11:42 09:15 13:34 00:00 11:39 08:29 11:55 13:13 15:15 00:00 10:11 

Tot. antal lastbärare 15 7 72 44 26 0 13 59 6 1 3 0 2 

Distr. ppl 15,5 7 72,5 44 26 0 13,5 59 6 1,5 3,5 0 2 

Charter-PPL             18     18 18   18 

Summa ppl 15,5 7 72,5 44 26 0 31,5 59 6 19,5 21,5 0 20 

Tabell 13. Torsdagsturernas status 

 

Fredag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 23 18 48 18 0 0 18 18 

Körsträcka (km) 281 151 135 195 484 105 139 79 375 0 0 85 79 

Antal stopp 3 4 15 9 7 8 10 11 2 0 0 6 8 

Totaltid 4,5 2,8 5,9 4,8 8,1 3,1 3,7 3,2 6,6 0,0 0,0 2,2 2,7 

Utgångstid 05:30 05:30 05:30 04:00 05:30 05:30 06:30 04:00 05:30 00:00 00:00 07:30 05:30 

Tillbaka till terminal 10:00 08:19 11:22 08:45 13:34 08:35 10:09 07:09 12:05 00:00 00:00 09:42 08:09 

Tot. antal lastbärare 8 6 66 37 28 3 8 55 4 0 0 0 0 

Distr. ppl 8,5 6,5 66 37 27,5 2,5 8 55 3,5 0 0 0 0 

Charter-PPL           9 18         9 18 

Summa ppl 8,5 6,5 66 37 27,5 11,5 26 55 3,5 0 0 9 18 

Tabell 14. Fredagsturernas status 

 

Lördag D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 

Max ppl 18 18 48 48 18 18 18 48 18 23 18 18 0 

Körsträcka (km) 0 0 113 195 272 0 0 156 0 0 0 0 0 

Antal stopp 0 0 7 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 

Totaltid 0,0 0,0 4,0 4,1 4,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utgångstid 00:00 00:00 05:30 04:00 05:30 00:00 00:00 04:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Tillbaka till terminal 00:00 00:00 09:29 08:05 09:33 00:00 00:00 07:56 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 

Tot. antal lastbärare 0 0 32 20 1 0 0 43 0 0 0 0 0 

Distr. ppl 0 0 31,5 20 1 0 0 43 0 0 0 0 0 

Charter-PPL                           

Summa ppl 0 0 31,5 20 1 0 0 43 0 0 0 0 0 

Tabell 15. Lördagsturernas status 
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Bilaga B – Kalkylverktygets flikar 

Bilagan beskriver det analysverktyg som använts för att analysera terminalverksamheten. 

Siffrorna i kalkylbladet är påhittade. 

 

Nytt upplägg 

I fliken Nytt upplägg anges samtliga indata vid utvärdering av ett nytt upplägg.  

 

Överst i fliken Nytt upplägg finns information kring vilka bil- och transporttyper som går att 

ange. Resterande del av fliken är till för användaren för att fylla i samtliga kända data för de 

olika turerna och veckodagarna. Det som ska fyllas i är: biltyp, typ av transport, körsträcka, 

antal stopp, utgångstid, antal pallar, antal vagnar, antal blomvagnar och distributionsintäkt. 

Utifrån antalet angivna lastbärare beräknas antalet pallplatser och vikt. Beräkningen görs 

utifrån de parametrar som är angivna i fliken Grunddata.  
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Befintligt upplägg 

I fliken Befintligt upplägg finns samtliga data kring det nuvarande upplägget angivna. 

Uppgifterna uppdateras lämpligen då större ändringar sker i upplägget.  

 

Överst i fliken Befintligt upplägg finns, precis som i Nytt upplägg, information kring vilka bil- 

och transporttyper som går att ange. Resterande del av fliken innehåller data kring de turer 

som finns i det nuvarande upplägget. Precis som i Nytt upplägg anges biltyp, typ av transport, 

körsträcka och utgångstid. Därefter följer ett antal indata kring de distributionsturer som körs. 

Först ligger antalet stopp inom distributionsturen och därefter följer lastbärare, pallplatser, 

vikt och intäkt. Eftersom Östgötafrakt även har vissa så kallade charteravtal så involveras 

detta i de tre nästkommande raderna. Här anges antalet stopp, pallplatser och vilken intäkt 

som tillkommer för de olika turerna till följd av charteravtal. 
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Sammanställning 

Fliken Sammanställning beräknar, utifrån angivna indata i Nytt upplägg samt Befintligt 

upplägg, diverse information kring turerna.  

 

Utifrån den biltyp som angivits beräknas det totala antalet pallplatser som är tillgängliga för 

den bilen. Dessa är hämtade från fliken Grunddata där information kring de olika biltyperna 

lagras. 

 

Typen av transport avgör medelhastigheten för turen, d.v.s. om Landsbygdsdistribution (index 

D) anges resulterar det i att snitthastigheten blir 70 km/h. Om användaren vill ändra 

medelhastigheterna går detta göra i Grunddata-fliken. 

 

Med hjälp av medelhastighet, körsträcka och antal stopp beräknas den totala tiden för turen på 

samma sätt som beskrivs i Avsnitt 5.4.1. Utgångstiden för turen tillsammans med den totala 

tiden resulterar i att en ungefärlig tid för återkomst till terminal beräknas. 

 

Antalet lastbärare i Nytt upplägg samt Befintligt upplägg summeras till totalt antal lastbärare. 

Därefter beräknas totala antalet pallplatser som dessa tar upp på samma sätt som beskrivs i 

Avsnitt 5.5.  

 

Fyllnadsgraden beräknas genom att dividera totala antalet pallplatser med fordonets kapacitet. 

 

Slutligen beräknas den totala vikten för turen genom att antalet pallar, vagnar, blomvagnar 

multipliceras med respektive kg/lastbärare.  
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Kostnadsberäkning 

I fliken Kostnadsberäkning sammanställs de olika kostnaderna dels på dagsbasis och dels 

summerat till total veckokostnad.  

 

Överst i fliken finns en informationsruta som beskriver de kostnader som är angivna i 

kostnadsfliken. Detta för att användaren ska veta vilka kostnader som ligger till grund för 

kostnadsberäkningarna. Eftersom innehållet i rutan endast är avsett som information får denna 

inte ändras.  

 

Kostnaderna som beräknas är baserade på fliken Sammanställning där informationen från de 

båda flikarna Nytt upplägg och Befintligt upplägg har adderats. 

 

Avståndskostnad beräknas, enligt tidigare beskrivning, utifrån biltypsberoende 

kilometerkostnaden. Transportkostnaderna för respektive fordonstyp går att korrigera i fliken 

Kostnader. 

 

Total omex-kostnad per tur beräknas utifrån antal lastbärare som summerats i 

Sammanställning vilket multipliceras med den kostnad per lastbärare som räknats fram i 

fliken Kostnader. 

 

Lönekostnaden beräknas även den utifrån tidigare nämnda parametrar. 

 

Slutligen beräknas transportledningskostnaden som har sin grund i antalet stopp/antalet 

orderrader. 

 

Kostnaderna ovan summeras till en total kostnad. 

 

Samtliga av dessa beräkningar utförs på samma sätt både på veckobasis samt dagsbasis.  
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Resultat 

I fliken Resultat beräknas kostnad per kg för de olika turerna samt att de olika turernas 

intäkter beräknas och summeras. Om ett befintligt upplägg utvärderas, summeras dessa 

intäkter här och om ett nytt uppdrag utvärderas anges nya priser per kg för att värdera 

lönsamheten.  

 

Även i den här fliken beräknas allt både i en total veckovy och på dagsbasis. 

 

Total vikt och totala kostnader hämtas från flikarna Sammanställning respektive 

Kostnadsberäkning och används för att beräkna kostnad per kg.  

 

I de fall då ett pris per kg ska utvärderas anges det i rutorna nedanför. Här adderas även 

eventuellt angivet drivmedelstillägg som går att ändra i fliken Grunddata. I de fall då ett 

befintligt upplägg utvärderas lämnas dessa rutor tomma då intäkterna baseras på redan 

angivna intäkter i fliken Nytt upplägg och Befintligt upplägg.  

 

De följande rutorna beräknar intäkt, resultat och täckningsbidrag. Som redan nämnts beräknas 

intäkterna antingen utifrån priset per kg som angivits i de blå rutorna eller via de intäkter som 

angivits i fliken Nytt upplägg och Befintligt upplägg. 
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Grunddata 

Fliken Grunddata innehåller grunddata för kalkylen som är tänkta att inte behöva ändras 

mellan varje användning utan endast när någon förändring sker eller vid regelbundna 

tillfällen. 

 

Fliken Grunddata innehåller bl.a. information om de lastbärare (pall, rullbur och blomvagn) 

som kalkylen hanterar. Lastbärarnas olika mått, längd, bredd och höjd, är angivna och 

används för att beräkna en volym som lastbäraren kan bära. Branschstandard för densitet på 

gods är också angiven och används för att beräkna en genomsnittlig vikt för det gods som 

finns på de olika lastbärarna. Beräkningen kan t.ex. se ut enligt följande: 

 

Europall = 1,15 m
3
 

Kg/m
3
 = 280 

Kg/Europall = 1,15 * 280 = 322,56 

 

Vidare innehåller fliken Grunddata information om olika transportparametrar. I 

beräkningarna används medelhastighet samt stopptid. Båda dessa varierar beroende på vilken 

transporttyp det är frågan om. De olika transporttyperna är definierade och indexerade och 

kopplade till olika medelhastigheter och stopptider. 

 

I rutan ”Drivmedelstillägg” finns möjlighet att ange ett drivmedelstillägg i procent. Detta 

används som ett påslag i kalkylen på de manuellt angivna priserna. 

 

Slutligen finns även olika biltyper angivna och indexerade till höger i fliken Grunddata. 

 

Till höger om transportparametrar i samma flik finns antal arbetstimmar per dag. 
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Kostnader 

Fliken Kostnader är uppdelad i tre delar, en del som rör kostnader kopplade till terminalen, en 

som rör transportkostnader och en med transportledningskostnader.  

 

I den första kolumnen anges de kostnader som rör terminalen. Som beskrivs i Avsnitt 6.2.2 

används samtliga kostnader, som t.ex. hyra och personal, och intäkter kring terminalen för att 

beräkna en total terminalkostnad, omex-kostnaden per pall.  

 

Mellankolumnen i fliken Kostnader behandlar de kostnader som är knutna till transporten. 

Först ligger Transportkostnad – personal, d.v.s. chaufförslönen. Transportkostnader – Lastbil 

beskriver den kilometerkostnad som är kopplad till lastbilarna, d.v.s. alla kilometerkostnader. 

För närvarande finns 6 st lastbilstyper angivna men utrymme finns även för ytterligare en 

biltyp i form av fritextfält. 

 

Längst till höger i fliken Kostnader finns de kostnader som rör transportledning. Överst ligger 

personalkostnader för transportledning som kalkyleras enligt beskrivningen i 

Transportledningskostnader i Avsnitt 6.2. 

 

 
 


