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Abstract 
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Our purpose with this report is to create a structural basis over how to improve 
handling with international freight at ITAB Shop Concept (further mentioned 
as ITAB). We have through interviews with employees at ITAB and 
observations identified problems that have caused difficulties at handling with 
international freight, from the time when an order is placed to when it’s 
delivered to the customer. We have also interviewed shipping companies.  
We have in the theory chapter written about shipping conditions for 
international freight and a main part of our theory is about NSAB 2000, which 
describes the obligations and rights shippers and consignee has. 
In order to improve the efficiency ITAB has to be aware of the problems in the 
company and try to solve them. 
The problems we have identified are described in the result chapter. One of the 
problems is that employees at the warehouse don’t know when gods is 
supposed to be shipped. This may result into gods being left over in the 
warehouse. We have in the analyze chapter listed our solutions to solve this 
problem and it has first priority in our classification table which are discussed 
further below. The classification table consist of problems that we have 
identified and each problem has a priority. The priority is based from two 
criteria’s, how difficult it’s to solve and how important it’s to solve the 
problem. We have thereafter multiplied these two criteria’s to get a priority list. 
The problems with the lowest points are the ones we suggest ITAB should 
solve first. 
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Målet med detta arbete är att skapa ett strukturerat underlag för hur hanteringen 
av utrikesfrakter ska kunna effektiviseras. Arbetet har utförts på ITAB Shop 
Concept AB i Jönköping (i fortsättningen benämnt som ITAB). 
Två viktiga frågeställningar var hur exporthanteringen fungerar, hela vägen 
från att en order läggs in i affärssystemet ända fram tills kunden tar emot 
godset och dessutom vilka problem som kan uppstå i samband med 
hanteringen. 
För att kunna göra en nulägesbeskrivning och identifiera eventuella problem 
har vi genomfört intervjuer med utvalda personer från olika avdelningar på 
ITAB. Vi har även gjort intervjuer med ITABS befintliga transportörer samt 
observationer på ITAB. I teoridelen har vi bl.a. skrivit om vilka bestämmelser 
och leveransvillkor som finns för utrikestransporter. En stor del av teorin består 
av NSAB 2000 som redogör för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter 
och skyldigheter. 
För att kunna förbättra effektiviteten krävs det rutiner för olika slags 
arbetsuppgifter. 
Innan man kan skapa rutiner krävs det att man känner till vilka problem som 
kan uppstå och försöka eliminera dessa problem i så stor utsträckning som 
möjligt. 
I resultatdelen finns en nulägesbeskrivning och beskrivningar av de problem 
som vi identifierat. Ett av problemen handlar om att personalen på 
godsutlämningen inte känner till exakt vilka utleveranser som ska ske under en 
dag. Detta gör att ITAB inte upptäcker om en transportör missar att hämta en 
pall. För att förbättra detta har vi i analysdelen tagit fram förslag för att kunna 
minimera risken att detta sker. Problematiken med godsutlämningen ligger som 
prioritet nummer ett i vår klassificeringstabell som beskrivs närmare nedan. 
Klassificeringstabellen består av en lista med de problem som vi identifierat 
och en inbördes rangordning som är gjord utifrån två kriterier. De båda 
kriterierna är hur svårt problemet är att åtgärda och hur viktigt det är att få det 
åtgärdat snabbt. Därefter har vi multiplicerat ihop kriterierna och fått fram en 
prioriteringslista där problemet med lägst vikt bör åtgärdas först. 
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Rutiner är något som alla har i sitt dagliga arbete. Liknande uppgifter utförs på 
ett speciellt sätt varje gång. Däremot kan liknande uppgifter utföras på olika 
sätt beroende på vem som utför dem. 
På ITAB sker hanteringen av exportfrakt på olika sätt beroende på vilken av de 
olika avdelningarna som det gäller. I dagsläget finns t.ex. inga standardiserade 
rutiner för hur en transportbokning ska ske. Några av problemen med detta är 
att det inte blir något enhetligt arbetssätt för hela organisationen, ett annat 
problem är vad som händer om någon blir sjuk eller slutar när det inte finns 
några skrivna rutiner. Rutiner behöver inte vara alltför kontrollerande, det 
kanske inte ens går att skapa rutiner som täcker alla möjliga fall. Vid lite 
mindre kontrollerande rutiner ges också personalen en möjlighet att själva fatta 
egna beslut om behov uppstår. 
Vår uppgift är inte att ta fram en fast rutin för hanteringen utan istället skapa ett 
underlag som ITAB kan arbeta vidare ifrån när det ska skapa rutiner för 
utrikesfrakter. För att kunna skapa rutiner är det viktigt att känna till vilka 
problem som kan uppstå och därför består underlaget av en beskrivning av de 
problem som vi identifierat samt förslag på förbättringar. 
 
Under arbetets gång har vi haft två viktiga frågeställningar. Dessa två är hur 
exporthanteringen fungerar, hela vägen från att en order läggs in i 
affärssystemet ända fram tills kunden tar emot godset och vilka problem som 
kan uppstå i samband med hanteringen 
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ITAB levererar kompletta butiksinredningar till både daglivaru- och 
fackhandel. Itabs huvudkontor är beläget i Jönköping men man har olika 
enheter utspridda i bl.a. Norden, Benelux, Baltikum och Storbritannien. 
Produktion finns i Norden, Holland och Tjeckien. Totalt har koncernen c:a 850 
anställda och omsättningen uppgick under 2005 till 1 269,5 Mkr. 
Den huvudsakliga målgruppen inom både dagligvaru- och fackhandel är större 
butikskedjor, dessa stora butikskedjor växer hela tiden vilket ger ITAB en 
större marknad. Bland några stora Svenska affärskedjor som anlitar ITAB kan 
t.ex. nämnas Statoil, Posten, Stadium och Coop. 
ITAB har arbetat med butiksutrustning och inredning sedan 90-talet genom 
bolagen ABO Metall och norska Legra. 
ITAB har utökat sin verksamhet samt produktutbud genom förvärv av några av 
Nordens ledande företag inom butiksinredning kassadiskar och entrésystem. 
1998 slogs bolagen i Sverige, Danmark, Norge och Finland ihop till koncernen 
ITAB Inredning. 
År 2004 bytte ITAB Inredning namn till ITAB Shop Concept AB och passade 
även på att förvärva kassadiskspecialisten Stenestams Industri och Lindco i 
Norge som var leverantör av kassadiskar, entrésystem och kundvagnar. 
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I slutet av 2004 genomfördes två stora strategiska förvärv av APOS, en av de 
ledande tillverkarna och leverantörerna av kassadiskar och ABL som var 
ledande inom butiksinredning i Tjeckien. 
Under 2005 förvärvades City Group som var en av de ledande leverantörerna 
av butiksinredning i Storbritannien. 
Genom alla förvärv har ITAB Shop Concept blivit en av Europas största 
kassadiskleverantörer. 
Nedan följer figur 1.1 som är en tabell över de viktigaste förvärven i ITABs 
historia: 
 
 
1989 1991 1998 2004 2006 

-ABO Metall, 

(Jönköping) 

 

 

-Legra ASA, 
(Norge) 

-Super 
Service, 

(Danmark) 

-Expo Kaluste 
OY 

(Finland) 

-Stenesams Industri 
(Hjo) 

-Lindco (Norge) 

-APOS (Tjeckien) 

-ABL (Tjeckien) 

-City Group 

(Storbritannien) 
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Ett stort problem på ITAB är att det inte finns några fasta rutiner och/eller 
riktlinjer för olika arbetsuppgifter. De flesta av problemen som vi kommer att 
beskriva skulle kunna undvikas om man hade ordentliga rutiner för olika 
arbetsuppgifter. Det behöver göras rutinupplägg för flera olika områden, 
exempelvis hur marknadsavdelningen ska lägga in adresser i orderna, hur 
transportbokningen ska gå till och hur märkningen av gods ska gå till. Det är 
viktigt att påpeka att de inte behöver vara en helt statisk rutin utan i vissa fall 
mer som riktlinjer. Ibland kanske man måste göra på ett annat sätt, t.ex. vid 
transportbokning där det ibland handlar om preliminärbokningar och 
tidsbokningar. 
ITAB vill skapa stadigare rutiner för att kunna undvika problem i framtiden. 
Exempel på problem som uppstått/uppstår p.g.a. bristande rutiner: 

• Chaufför från transportbolag har gått in på godsutlämningen och hämtat 
gods utan tillsyn och av misstag fått med sig fel gods. 

• Problem med avlastning av gods i Lille, Frankrike p.g.a. gågata. 
• Godsutlämningen får inte reda på alla utleveranser som ska ske under en 

dag. 
 

Figur 1.1 Tabell över viktiga förvärv 
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Syftet är att skapa en effektivare hantering av utrikesfrakter. 

Målet är att ska skapa ett strukturerat underlag för att kunna förbättra rutinerna 
vid utrikestransporter samt att komma med eventuella förslag för att förbättra 
dessa. 
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Som titeln antyder är det endast utrikestransporter som vi ska inrikta oss på. 
Det finns fyra olika områden inom produktionen på ITAB. Dessa är: 
kassadiskar, entrésystem, inredning och dispenser. I vårt arbete kommer vi att 
hålla oss till de tre förstnämnda, d.v.s. dispenser kommer ej att behandlas. 

Alla transporter vi behandlar är landsvägstransporter, det förekommer även en 
del sjötransporter på ITAB men detta väljer vi att inte fördjupa oss i. 
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Rapporten består av sex delar. Dessa är Inledning, teoretisk referensram, 
genomförande, resultat, analys och slutsats och diskussion. 

I inledningskapitlet beskriver vi bakgrunden till problemet samt företagets 
bakgrund. Därefter kommer teoretisk referensram där vi sammanställer teorin 
som vi har läst in oss på. Genomförandet beskriver metoden samt hur vi har 
gått tillväga för att inhämta information. Under resultat går vi igenom vilka 
problem som finns och i kapitlet analys ger vi förslag på förbättringar. I 
slutsatsen och diskussionen utvärderar vi arbetet.
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Det finns en stor mängd transportörer på marknaden idag. I Jönköping finns det 
extra många p.g.a. Jönköpings geografiska läge. 
Några viktiga frågor för alla företag att ta ställning till är bl.a.: 

• Vilken transportör ska man använda sig av? 
• Ska man använda stora och välkända transportörer eller små? 
• Hur många transportörer skall man använda sig av? 
• Hur hittar man en lämplig transportör? 

Svaret på dessa frågor varierar sig naturligtvis beroende på hur många och 
vilka olika marknader man exporterar till. 
Om ett exporterande företag bedriver sin handel med ett fåtal länder kan många 
gånger både kostnaden och kvaliteten på tjänsterna från transportören bli mest 
förmånliga vid val av en transportör (Ström 1980) . 
Har man däremot handel med ett flertal länder kan det ofta löna sig att använda 
flera transportörer eller åtminstone fler än en. 
Ström tar upp en intressant frågeställning när det gäller antalet transportörer. 
Om ett företag endast använder sig av en transportör blir man en stor kund hos 
denne, eller åtminstone större än om man hade valt att ha flera transportörer, 
detta gör att man har större chans att påverka och ställa krav eftersom man är 
en stor kund (Ström 1980). 
Nackdelen med en transportör är att man riskerar att bli för beroende av just 
denne. 
Har man flera transportörer blir man en mindre kund och får svårare att 
påverka. Samtidigt kan man om man ha flera transportörer hela tiden jämföra 
priser och på så sätt få de billigaste transporterna. 
När det handlar om att välja ett stort transportbolag eller litet finns det olika 
aspekter att beakta. Det stora företaget har ofta en stor administration som 
kostar mycket pengar. Denna kostnad kan påverka priset på leveranserna. I ett 
litet företag har man inte någon stor administrationskostnad vilket ibland kan 
märkas på priserna. Många gånger kan det lilla transportbolaget vara mer 
flexibelt än det stora (Ström 1980). 
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Det finns två olika typer av lagar, dispositiv och tvingande. 
En dispositiv lag kan avtalas bort eller man kan bestämma att bara vissa delar i 
lagen ska tillämpas (Johansson 2004). 
Den tvingande lagen däremot kan man inte avtala bort. Om något ändrats i en 
dispositiv lag gäller detta inte om det strider mot en tvingande lag. 
Vid internationella köp (köp mellan parter som har affärsställen i olika länder) 
tillämpas den internationella köplagen. 
Denna lagen är dispositiv vilket alltså betyder att parterna kan komma överens 
om andra villkor än vad som står i lagen. 
Vid internationella köp tillämpar ofta parterna Incoterms i köpeavtalet. 
Incoterms är Internationella handelskammarens regler för tolkning av 
handelstermer och man har arbetat fram leveransvillkor sedan 1936. Den 
senaste utgåvan är den sjunde i ordningen och kom 2000-01-01 och har namnet 
Incoterms 2000 (Stöth 2004). 
Incoterms har tagits fram för att underlätta för både köparen och säljaren 
genom att leveransvillkoren blir enhetliga internationellt och att båda parter vet 
hur man ska tolka reglerna (Stöth 2004). 
I incoterms finns olika leveransvillkor som avgör vem som ska betala frakten, 
vem som står för risken m.m. Eftersom det är den som står för risken under 
frakten som ska teckna försäkring är det mycket viktigt att det är klargjort från 
början vem som står för risken och i vissa fall vart risken övergår från säljare 
till köpare. Det är även den som står för risken för godset som ska begära 
ersättning från transportören. 
Incoterms innehåller tretton leveransvillkor och de delas in i grupper efter 
första bokstaven i förkortningen. En del av villkoren kan endast användas vid 
sjötransport och dessa kommer därför inte beskrivas närmare. 
På nästa sida finns figur 2.1som sammanställer de aktuella villkoren: 
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Tabellen bygger på uppgifter från (Debattista et al 2000) 
 

Leveransvillkor Risk Frakt Försäkring Övrigt 
Grupp E 
EXV  
Exworks 

Risken för 
godset 
övergår till 
köparen 
direkt när 
godset 
hämtas hos 
säljaren 

Betalas av 
köparen 

Köparen 
ansvarar för 
tecknandet av 
försäkring 

Är det villkor 
där säljaren har 
minst ansvar 

Grupp F 
FCA  
Free Carrier 
 

Risken för 
godset 
övergår till 
köparen när 
en transportör 
övertar 
godset 

Säljaren står 
för frakten 
fram tills att 
en transportör 
tar över. 
Sedan 
köparen 

Säljaren 
ansvarar fram 
tills transportör 
tar över. Sedan 
köpare 

Hela grupp F 
innebär att 
säljaren lämna 
över godset till 
en transportör 
som köparen 
har avtal med 

Grupp C 
CPT  
Carriage Paid 
to 

Övergår på 
köparen när 
transportör 
hämtar godset 

Betalas av 
säljaren 

Tecknas av 
köparen 

Grupp C 
CIP 
Carriage and 
Insurance Paid 
to 
 

Övergår på 
köparen när 
transportör 
hämtar godset 

Betalas av 
säljaren 

Säljaren är 
ansvarig för att 
skaffa minst en 
grundförsäkring 

Grupp C 
innebär att 
säljaren avtalar 
om 
transport men 
köparen är den 
som står för 
risken 

Grupp D 
DAF 
Delivered at 
Frontier 

Övergår till 
köparen när 
godset 
överlämnas 
vid gränsen 

Säljaren 
betalar frakt 
fram till 
gränsen 
därefter 
köparen 

Tecknas av 
säljaren innan 
gränsen och av 
köparen efter 
gränsen 

Ett sällan 
använt 
leveransvillkor 

Grupp D 
DDU 
Delivered Duty 
Unpaid 

Övergår till 
köparen när 
godset 
överlämnas 
till denne 

Betalas av 
säljaren 

Tecknas av 
säljaren 

Säljaren tar 
hand om 
exportkostnader 

Grupp D 
DDP 
Delivered Duty 
Paid 
 

Övergår till 
köparen när 
godset 
överlämnas 
till denne 

Betalas av 
säljaren 

Tecknas av 
säljaren 

Säljaren tar 
hand om både 
export och 
importkostnader 

Figur 2.1 Incoterms 
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När det handlar om transportförsäkringar är det viktigt att göra skillnad på 
ansvarsförsäkring och varuförsäkring. 
En varuförsäkring tecknas oftast av säljaren eller köparen som står för risken 
för godset under transporten. I vissa fall kan transportören tillhandahålla en 
varuförsäkring. En varuförsäkring utgör ett skydd för ägaren till godset om 
något ovanligt skulle hända under transporten. Exempelvis att gods försvinner 
eller blir skadat. Om det inte finns någon varuförsäkring och något händer med 
godset blir transportören bara tvungen att betala ett visst antal kronor per kilo i 
ersättning (Stöth 2004). 
Vid landsvägstransport utomlands gäller CMR-konventionen och där blir 
transportören ersättningsskyldig med 8,33 SDR per kilo. SDR betyder särskilda 
dragningsrätter och är en fiktiv valuta, 1 SDR motsvarar c:a 10 SEK (Nilsson 
2000). Om man har lätta kollin som är värda mycket pengar är det därför extra 
viktigt att teckna en speciell varuförsäkring. 
Om gods skadas på något sätt och en varuförsäkring finns som täcker just detta 
får istället den som försäkrat godset ersättning enligt följande: 
Varans värde + fraktkostnader + försäkringskostnad + 10 % handelsvinst 
på dessa poster 
Vid transportförsäkring används i Sverige idag oftast ”Allmänna villkor för 
transportförsäkring av varor”. Detta är villkor som är utarbetade av 
Sjöassuradörernas förening. Villkoren används av de flesta försäkringsbolagen 
i Sverige men om behov finns kan man avtala om andra villkor än vad som är 
angivet i avtalet. 
Det finns tre olika nivåer av varuförsäkring som man kan välja bland: 
 
Grundförsäkring 
Är den lägsta nivån som ger full ersättning om t.ex. en lastbil krockar eller 
välter eller kör i diket. Den ger även ett skydd mot s.k. gemensamt haveri som 
innebär att om ett fartyg blir tvingat att kasta gods överbord får alla godsägare 
vara med och dela på kostnaderna för godset oavsett om det är deras gods eller 
inte som kastats överbord. 
Brand och explosion ingår även i grundförsäkringen. 
 
Utvidgad grundförsäkring 
Innefattar grundförsäkringens skydd men även skydd mot skador om gods 
skulle tappas vid lastning eller lossning, att en lastbil under en eventuell sjöresa 
välter eller krockar eller blir förstört genom att havsvatten tränger in i 
lastbäraren. Det ger även skydd mot åskslag, jordbävning, jordskred, lavin och 
vulkanutbrott (Stöth 2004). 
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Normalförsäkring 
Innefattar både grundförsäkringens och den utvidgade grundförsäkringens 
skydd. 
Den ger även skydd mot alla andra faror som ej är undantagna i ”Allmänna 
villkor för transportförsäkring av varor” under punkt 2-7. Exempel på undantag 
då försäkringen inte gäller är skada som orsakats av den försäkrade eller skador 
som uppstår p.g.a. bristande förpackning. 
Det ska nämnas att man i försäkringen kan avtala om att vissa händelser som 
egentligen inte ingår i försäkringsskyddet ska ingå ändå. De kallas för 
medförsäkringsbara villkor och kan t.ex. vara att man försäkrar sig mot 
klimatbetingad temperaturpåverkan. 
En annan typ av skada som inte ingår i försäkringen är skador som uppkommer 
p.g.a. förseningar, detta går att medförsäkra men här är vanligtvis 
försäkringsbolagen restriktiva. 
Om varan blir mer än 60 dagar försenad anses varan vara förstörd och full 
ersättning utgår till försäkringstaganden (Stöth 2004).  
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NSAB står för Nordiskt Speditörsförbund Allmänna bestämmelser. Det är ett 
sk ”agreed dokument” (standardiserade villkor gjorda av 
branschorganisationer)och har arbetats fram av Svensk Handel, Svenska 
Handelskammarförbundet, Sveriges Industriförbund, ICA Aktiebolag, 
Kooperativa Förbundet och Lantbrukarnas Riksförbund tillsammans med 
Nordiskt Speditörförbund. Den senaste versionen heter NSAB 2000 och gäller 
från och med 1998-06-01. 
NSAB 2000 redogör för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och 
skyldigheter bl.a. vilket ansvar transportören har gentemot kunden. 
NSAB är inte en lag utan en branschöverenskommelse. NSAB gäller då 
tvingande lag inte kan åberopas. En tvingande lag innebär att näringsidkaren 
inte kan ge sämre villkor än vad den tvingande lagen fastställer. Speditörer kan 
alltså göra tillägg till NSAB som innebär att villkoren försämras. 
När en speditör skickar ut en offert brukar man hänvisa till NSAB 2000. 
Om speditören har lagt till villkor till NSAB 2000 som försämrar villkoren ska 
dessa enligt Stöth (2004) biläggas avtalet.  
Nedan kommer vi att gå igenom några delar i NSAB 2000 som är viktiga att 
känna till för att veta vad speditören och uppdragsgivaren har för ansvar och 
skyldigheter när avtal tecknas mellan dessa båda. 
En intressant del gäller förseningar av transporter. Det finns två olika typer av 
fall när man bokar en transport. Det vanligaste är att man bokar utan tidslöfte. 
Alla transporter ska ses som bokade utan tidslöfte om de inte uppfyller något av 
följande kriterier: 

• Skriftligt avtalats som särskilt tidsgaranterad transport 

• Skriftligt lämnats som offertförutsättning som uttryckligen 
accepteras av speditören 
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• Presenterats av speditören i skriftlig offert som accepterats av 
uppdragsgivaren 

(Hela stycket ur NSAB 2000 § 6 stycke 2) 

Transporter som går med tidtabell definieras alltså som transport utan tidslöfte. 
När det gäller transporter utan tidslöfte är transportören ansvarig för att godset 
kommer fram inom skäligt tid. Vad som avses med skälig tid avgörs utifrån vad 
speditören angett i sin marknadsföring eller uppgifter lämnade i samband med 
en offert. Om då godset blir försenat är speditören skyldig att ersätta 
uppdragsgivaren för direkta och skäliga kostnader som innan avtalet slöts hade 
kunnats förutses som en sannolik följd av dröjsmålet. Ett exempel på en direkt 
kostnad vid försening kan vara hyra för en kran på en byggarbetsplats. Det är 
dock viktigt att det finns ett direkt samband mellan kranhyran och förseningen 
av leveransen. Om det fastställs att speditören är ersättningsskyldig blir 
speditören skyldig att betala en ersättning, denna ersättning kan dock inte 
överstiga fraktkostnaden. 
Vid transport med tidslöfte (alltså om något av de tre kriterierna ovan uppfyllts) 
ska speditören kreditera uppdragsgivaren på hela fraktsumman om leveransen 
inte är framme inom utsatt tid. Det är uppdragsgivarens ansvar att ansöka om 
att få tillbaka fraktkostnaden. Speditören är inte ersättningsskyldig om 
förseningen uppstått p.g.a. omständigheter som transportören inte kan rå över. 
Om kostnaden för förseningen understiger fraktpriset måste speditören bevisa 
detta för att kunna kreditera med ett belopp som understiger fraktpriset. 
Ersättningens storlek kan aldrig bli större än fraktpriset. 
Om godset försvinner vid en inrikes landsvägstransport har speditören 30 dagar 
på sig att hitta godset. Är det en utlandssändning har speditören 60 dagar på 
sig. 
Det räcker alltså för speditören att hitta godset inom 30 respektive 60 dagar och 
sen lämna ut det inom skälig tid efter att speditören funnit det. Om godset inte 
hittas blir speditören ersättningsskyldig för allt mottaget gods. 
Speditörens ansvar vid förlust, minskning eller skada är ersättningsskyldighet 
för 8,33 SDR per kilo. 
Om skada, förlust eller minskning uppstår har transportören inget ansvar om 
följande kriterier har uppfyllts: 

• Uppdragsgivarens fel eller försummelse 
Ett exempel skulle kunna vara att uppdragsgivaren uppger ett för litet 
antal flakmeter vilket leder till att allt gods inte får plats på lastbilen. 

• Handhavande, lastning, stuvning eller lossning av godset som 
ombesörjts av uppdragsgivaren eller någon som handlar för dennes 
räkning 
Om skada på godset uppstår vid t.ex. lastning när godsutlämnaren lastar 
på lastbilen är inte speditören ansvarig. 
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• Godsets egen naturliga beskaffenhet att lätt fördärvas, exempelvis 
genom bräckage, läckage, självantändning, förruttnelse, rost, 
jäsning, avdunstning samt känslighet för kyla, värme eller fukt 
Detta används för att friskriva speditören om godset förstörs av sig 
självt. Om det däremot handlar om en kyltransport men transportören 
har för varmt i lastbilen blir speditören ersättningsskyldig. 

• Frånvaro av eller bristfällighet i förpackning 
Om en skada uppstår på godset p.g.a. dålig förpackning är det 
transportörens ansvar att bevisa detta.  

• Felaktig eller ofullständig adressering eller märkning av godset 
Den som bokar en transport är ansvarig för att adressen är korrekt. Om 
försening uppstår då adresseringen varit felaktig är transportören fri från 
ansvar. 

• Felaktiga eller ofullständiga uppgifter om godset 
• Förhållande som speditören ej kunna undvika och vars följder han 

ej kunnat förebygga 
Detta är s.k. ”force majeure”, d.v.s. en omständighet man inte kunnat 
påverka, undvika eller förebygga. Exempel kan vara en mycket kraftig 
snöstorm, väjning för ett barn som leder till en dikeskörning mm. 
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Information angående reklamationer är inhämtat från informationsblad från 
Schenker samt intervju med Claes Rosenqvist på DFDS Transport. 
För att man ska ha möjlighet att få ersättning för skadat gods får inte någon av 
kriterierna i kap. 2.4 uppfyllas. Ifall någon av dessa är uppfyllda blir inte 
transportören ersättningsskyldig. Vidare måste godsmottagaren direkt göra en 
anmärkning på fraktsedeln om han upptäcker att något gods är skadat eller 
saknas vid mottagandet. Därefter ska chauffören skriva under fraktsedeln. 
Om godset har en dold skada som inte kan upptäckas direkt vi lossningen måste 
denna anmälas inom sju dagar efter det att godset tagits emot. 
Det är alltid den som står risken som ska reklamera sändningen. 
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Definitionen på en flakmeter är bredden gånger längden på en EUR pall som 
sedan divideras med 2,4. 
En EUR pall är 800 millimeter bred och 1200 millimeter lång (Ström 1980).  
En EUR pall omräknat till flakmeter blir alltså: 0,8m *1,2m /2,4 = 0,4 
flakmeter. 
Normalt sett används två olika typer av transportfordon nämligen bil med släp 
och trailer. 
En bil med släp består normalt sett av en treaxlig lastbil med ett treaxligt släp. 
Fordonet får vara 24 meter lång och har totalt sett plats för 48 EUR pallar (om 
de inte staplas då blir det fler) eller 19,2 flakmeter. 
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En trailer är endast en dragbil med ett långt släp. Släpet är upp till 15,5 meter 
långt. Fördelen med trailer är bl.a. att man kan koppla av trailern och låta 
dragbilen göra annat om det tex. ska göras en omlastning vid en terminal. 
En trailer har plats för c:a 36 pallar eller 14,4 flakmeter beroende på hur långt 
släpet är. 
Vid utrikestransporter används i princip bara trailer eftersom det i många 
europeiska länder endast tillåter landsvägsfordon som är max 18,35 meter långa 
(Lumsden 1998). 

2.6.1 Definition av styckegods och partigods 

Det finns olika definitioner för hur mycket gods som skickas. Allt som inte 
fyller en hel lastbil kan delas upp i styckegods och partigods. 
Definitionerna är: 
 Styckegods: 1-2499 kg  
 Partigods: 2500+ kg 

2.6.2 Märkning 

Några punkter som bör beaktas vid märkning (Nilsson 2000). 
Ha i åtanke att vissa länder kräver noggrannare bestämmelser. 

• Destination 
• Köparens ordernummer 
• Antalet kolli – med löpande kollinummer som till exempel 1/20 som 

betyder kolli nr.1 av totalt 20 st.  
• Brutto- och nettovikt, oftast i kg.  
• Volym – oftast i m3 
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Under 1970-talet etablerades e-handeln i form av EDI, Electronic Data 
Interchange som innebär dataöverföring mellan två datorer. Det omfattar 
standardiserade elektroniska dokument som skickas mellan datorer. Företagen 
har använt sig av EDI i över 30 år för att förenkla inköpsrutiner och 
informationsflöden. 
EDI går ut på att informationssystem som t.ex. lager, order, fakturerings- eller 
ekonomisystem kan utbyta information direkt mellan varandra dvs. från ett 
system till ett annat. Informationen kommer snabbt och kan bearbetas 
omedelbart i mottagarens system utan att behöva invänta på en handläggare ska 
ta sig an ärendet och ge klartecken. 
Största fördelen med EDI förutom att kostnaderna minskar och kvalitén 
förbättras är att registrerade datainformation kan återanvändas och 
informationsflöden automatiseras (Fredholm, 1996). 



Teoretisk bakgrund 

 12 

Några EDI definitioner: ”Electronic Data Interchange är utbytande av 
affärsdokument mellan två organisationers datorer på applikationsnivå. Syftet 
med att använde sig av EDI är framförallt att minska de administrativa 
kostnaderna i samband med dokumenthantering.” (Pålsson, 1998 s30).  
”Electronic Data Interchange, is the replacement of the paper documents 
related to an administrative, commercial or other transport or 
buisness/transaction, by electronic messsage structured to an agreed standard 
and passed from one computer to another without manual intervention… Put 
simply EDI is paperless trading.” (Riksdataförbundet, 1989 s 7). 
 
Det finns två olika typer av EDI:  
Traditionell EDI 
Traditionell EDI är en typ av elektroniska affärer. Begreppet innebär att 
information skickas direkt mellan två system via en fast förbindelse. Med hjälp 
av traditionell EDI kan data återanvändas och informationsflöden 
automatiseras. Främsta fördelarna med traditionell EDI är exempelvis mindre 
administrations kostnader, förbättrad kvalité, tidsbesparing och bättre 
lagerstyrning. 
Internetbaserad EDI 
Internetbaserad EDI innebär att EDI-meddelanden skickas över Internet dvs. 
inte över någon fast förbindelse medan traditionell EDI använder sig av privata 
nätverk eller VAN (Value Added Network) som bärare. (Andersson & 
Stenbäck, 2000) 
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Nedanstående stycke är baserat på information som är hämtad ifrån 
www.edicom.se (2006-04-05). 
EdiCom Transport är ett program som erbjuder företag helhetslösningar inom 
tull- transportadministration. 
EdiCom Transports fördelar mot transportörer: 

• Skicka bokningar och ta emot bokningsbekräftelse 
• Skicka fraktsedel och transportinstruktion 
• Få statusrapport och ta emot statusmeddelanden 
• Ta emot debiteringsbesked 
• Ta emot faktura 

EdiComs funktioner: 
 
Statistik 
Företagen kan hämta information och statistik från gjorda leveranser under en 
viss period. Informationen kan sedan bearbetas och behandlas utifrån företagets 
egna önskemål med exempelvis Excel, Access eller liknande. 
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Fraktberäkning/kostnadskontroll 
En funktion där företagen enkelt kan ta reda på vad ett tilltänkt 
transportalternativ kommer att kosta innan dem bokar. Detta möjliggör flera 
övervägningsalternativ för företagen eftersom dem då kan jämföra olika 
alternativ och välja den mest fördelaktiga än den tänkta leveransen. Finns även 
en modul som ger en automatisk kontroll av priserna i det elektroniska 
debiteringsbeskedet från transportören som innebär att företagen får 
kontinuerlig fraktkostnadskontroll på samtliga leveranser. 
Programmet erbjuder också olika aviseringsmöjligheter som t.ex.: 
E-post & SMS 
Funktionen gör det möjligt för företagen att skicka automatiskt genererade mail 
eller SMS-meddelanden antingen internt till handläggare som har hanterat 
uppdraget eller externt till mottagaren.  
Utskrifter 
Målsättningen med programmet är att kunna producera transportdokument, 
export och import samt att dessa skall kunna skrivas ut med en laserskrivare 
respektive etikettskrivare. 
Arkiveringsfunktion 
Dokument från EdiCom kan lagras på företagets server i PDF format som kan 
göras tillgänglig till alla som är anslutna till nätverket.  
Integration mot faxprogram 
Kan automatiskt vid utskrift skicka iväg en fil till ett faxprogram som sedan 
sänder vidare ett exportdokument till exempelvis kund eller agent.  
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Nedanstående stycke är baserat på information som är hämtad ifrån 
www.sweden.dfdstransport.com(2006-04-05). 
PartLink Online är ett onlinebaserat program som bl.a. kan hantera 
transportbokningar via Internet. 
PartLink Onlines fördelar: 

• Minskad administration 
• Lägre transportkostnader 
• Ökad kontroll 
• Förbättrad kundservice  

PartLink Online kostar inte mycket och någon speciell utbildning för att 
hantera tjänsten krävs inte. Tjänsten är lätt att komma igång med och behöver 
inga lokala installationer och uppdateringar. Kräver heller inga inköp av 
hårdvara eller programvara för tjänsten är helt webbaserad vilket innebär att 
investeringen oavsett antalet användare blir minimal. Företagen kan grafiskt 
anpassa sina egna intranät och hantera flera transportörer samtidigt.  Det enda 
som krävs för att använda tjänsten är en dator med en webbläsare och 
programmet Acrobat Reader. 
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Tjänsten erbjuder full kontroll i alla led som innebär att kunder samt partners 
direkt kan få tillgång till transportinformation. Genom tjänstens automatiserade 
rutiner blir det färre fel och information kan hanteras snabbare som förbättrar 
kundservicen, ge korrekt information om leveranser direkt till slutkunder.  
Det finns även ytterligare tilläggstjänster till PartLink, dessa är: 
Fakturakontroll 
Kontrollera och matchar transportfakturor mot grundregistrerad information.  
Aktiv spårning 
Automatiska statusmeddelanden skickas till avsändare eller mottagare via mail 
eller SMS. 
Konsolidering 
Gör det möjligt att slå ihop flera sändningar till en enda. 
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För att uppnå vårt mål och syfte satte vi upp ett antal delmål som vi har arbetat 
utifrån. Dessa delmål är: 

• Läsa in villkor och avtal samt annat som rör utrikesfrakter för att kunna 
förstå hur det fungerar 

• Göra en nulägesbeskrivning av exportfrakthanteringen 
• Identifiera problem vid exporthanteringen och ge förslag på 

förbättringar 
• Undersöka hur befintliga transportörer upplever samarbetet med ITAB 

 
Insamling av information har gjorts genom intervjuer med anställda på olika 
avdelningar inom ITAB och även representanter för de befintliga 
transportörerna. Som komplement till intervjuerna har vi gjort besök på ITAB 
där vi fått en inblick i hur exporthanteringen fungerar i praktiken.  
Totalt har vi genomfört 11 intervjuer varav tre har varit representanter för 
transportörer. På ITAB har vi intervjuat två personer som arbetar med 
marknadssupport (se bilaga 3), och en anställd som har hand om 
dokumentutskrifter. Från produktionen har tre avdelningsansvariga intervjuats, 
dessutom en person som har mer övergripande ansvar över de tre 
produktionsavdelningarna samt en utav godsmottagarna (se bilaga 4). Utöver 
detta har vi intervjuat representanter för de två befintliga 
utrikestransportörerna, DFDS och Transflex (se bilaga 5), samt en representant 
från inrikestransportören Schenker. 
 
'$# 1����

Syftet med intervjuer kan vara många, bl.a. att skapa sig en uppfattning om ett 
förfarande eller att få information för att kunna göra en beskrivning av en 
process (Thomsson 2002). Vårt syfte har varit en kombination av dessa båda. 
Innan man startar en intervjuundersökning finns det ett antal frågor man ska 
ställa sig, några av dessa är: Vilka ska man intervjua? Ska man spela in 
intervjuerna? Vad är det som ska undersökas? Vad har man själv för kunskaper 
om ämnet? (Thomsson 2002). 
Vår kontaktperson på ITAB gav oss i början av arbetet ett underlag med 
kontaktuppgifter till personer från olika avdelningar som var aktuella att 
intervjua för att skapa en helhetsbild över hur exporthanteringen går till. 
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Därefter bestämde vi oss för att börja intervjua personal från 
marknadsavdelningen. För att vara förberedda till intervjun började vi med att 
läsa på om vilka leveransvillkor som finns. Därefter tog vi kontakt med de två 
personerna via mail. Detta var ingen bra metod eftersom vi inte fick något svar 
eller lyckades bestämma någon tid. Vi övergick då till att ringa upp de aktuella 
personerna och när vi tillslut fick tag i dem bestämde vi tid för möte på ITAB. 
Därefter skapade vi ett underlag med frågor (se bilagor) som vi var intresserade 
av att ha svar på och dessa mailade vi över innan mötena. När vi 
fortsättningsvis tog kontakt med de personer vi skulle intervjua började vi med 
att skicka ett mail där vi presenterade oss och berättade om vårt syfte för att 
senare ringa upp och boka in en tid för möte.  
Beroende på vilken kategori utav personer vi intervjuade skapade vi olika 
underlag med frågor. 
Underlagen skrev vi ut och gav till personen vi intervjuade och bad dem svara 
på de frågor de kunde och i vilken ordning de ville. Frågorna formulerades 
öppna och själva intervjun blev mer som en dialog där vi ställde följdfrågor och 
de intervjuade fick ge sina egna reflektioner kring hela exporthanteringen.    
För att kunna skapa en dialog valde vi att spela in intervjuerna. Detta gjorde att 
vi inte behövde sitta och anteckna hela tiden utan kunde lyssna aktivt och ställa 
följdfrågor. Efter genomförd intervju lyssnade vi på inspelningen och 
dokumenterade den. 
 
3.1.1 Metodkritik 
För att en intervju ska bli lyckad krävs det att den man intervjuar är 
tillmötesgående och öppen. Om den intervjuade ger korta och innehållslösa 
svar försämras naturligtvis kvaliteten på intervjun. Här spelar intervjuarna en 
viktig roll för att försöka få igång den som intervjuas och skapa en öppen 
atmosfär. Att spela in intervjuer kan försämra chanserna till en öppen och 
informativ intervju eftersom det kan skapa nervositet och en oro eftersom man 
vanligtvis inte blir inspelad.
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För att få en förståelse för hur det ser ut på ITAB idag följer nedan en 
nulägesbeskrivning som förklarar hur hela processen går till från det att en 
produkt säljs till att den levereras till kund utomlands. Detta är vår 
huvudprocess som tar upp hela utrikeshanteringen.  
Det första som händer när en säljare har sålt något är att det skapas en order. 
Denna order läggs in i affärssystemet av berörd medarbetare på 
marknadsavdelningen och den innehåller all nödvändig information om både 
kunden och ordern. Uppgifterna som finns i affärssystemet är: 

• Kundens adressinformation  
• Alla nödvändiga uppgifter om ordens storlek   
• Vad som ska produceras  
• När ordern ska skickas 
• När den ska vara framme hos kund 
• Vilken transportör som ska användas 
• Vilket transportvillkor som ska användas    

 
När produktionen ser att det finns en ny order i affärssystemet börjar man att 
producera eller plocka ihop denna i lämplig tid för att den ska kunna bli klar till 
det fastställda utleveransdatumet. 
När order sen är klar körs den ut till godsutlämningen. Om ordern är stor och 
består av flera pallar körs pallarna ut allteftersom de blir klara. 
Innan hela ordern är klar kan man inte skriva ut fraktsedel och etikett eftersom 
all info inte då finns (ex. bruttovikt och antal kolli). Detta gör att man märker 
upp varje pall provisoriskt för att sen när hela ordern är klar komplettera med 
standardiserade adresslappar och fraktsedel. 
När produktionspersonalen är klar med en order lägger man den aktuella 
plocklistan i en mapp för klara ordrar. 
Därefter tar respektive avdelningsansvarige kontakt med den transportör som 
har aviserats i affärssystemet och skriver ut fraktsedlar och etiketter. 
I dagsläget sker kontakten med transportör i de flesta fall genom att den 
avdelningsansvarige helt enkelt ringer upp transportören och bokar in 
transporten. 
Därefter faxas oftast den aktuella fraktsedeln till transportören. 
Detta är det vanligaste sättet men bokning sker också genom att man mailar 
bokningen eller endast faxar in fraktsedeln till transportören. 
Ovanstående beskriver en transportbokning som inte har några speciella 
omständigheter. En omständighet kan vara att godset måste vara framme hos en 
kund vid en speciell tid eftersom man har montörer som väntar på att installera 
t.ex. en kassadisk. En sådan bokning kallas tidslossning och kostar naturligtvis 
extra. 
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Vid tidslossningar måste transportbokningen ske via telefon. Efter att man har 
bokat tidslossningen på telefon faxar man fraktsedeln till transportören. 
En annan omständighet kan vara att godset inte hinner bli klart dagen innan 
upphämtning. Eftersom transportörerna vill att transporterna ska bokas dagen 
innan upphämtning måste man ibland göra en preliminärbokning. Då ringer 
man upp transportören och bokar in det gods som hittills är klart och därefter 
uppskattar man hur mycket som kommer att tillkomma. 
Oavsett vilket sätt man väljer att boka sin transport på måste man uppge hur 
stort utrymme godset kommer att ta. Detta kan man göra på olika sätt beroende 
på vilket slags gods man skickar. Det vanligaste är att man uppger hur stor 
volym i kubikmeter sändningen tar upp eller hur många flakmeter (förklaras i 
kap 2.6) den är. 
I båda fallen ska sändningens totala bruttovikt anges. 
Fraktsedlarna som faxas till transportörerna skrivs ut med hjälp av programmet 
Edi.Com (kap. 2.8). Detta program hjälper även till att skriva ut adresslappar 
som ska klistras på varje kolli. 
Edi.Com är integrerat med affärssystemet och de flesta uppgifterna finns tack 
vare det redan ifyllda på fraktsedeln. 
När transporten är inbokad sker det lite olika tillvägagångssätt beroende på 
vilken avdelning det gäller. Inredningsavdelningen får efter att de har faxat till 
transportören en bekräftelse på att faxet har kommit fram. Denna bekräftelse 
läggs ut i ett fack hos godsmottagaren om sändningen är större än två pallar. Ett 
utförligt processchema över hela utrikeshanteringen, som är huvudprocessen, 
återfinns i bilaga 6. Nedan följer ett förenklat processchema (figur 4.1) för att 
skapa en bättre överblick:   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Information 
läggs in i 

affärssystemet 

Produktionen 
 producerar mot 
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leveransdatum 

Transport 
bokas 
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hämtar  
godset 
 

 Kunden får 
godset 

Marknad säljer 
en produkt 

Figur 4.1 Huvudprocess 
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Här kommer vi att ta upp de problem som vi identifierat på ITAB. Problemen 
spänner över hela processen från det att marknad lägger in en order till att en 
transportör lämnar godset hos kund.  

För att få en bättre struktur på problembeskrivningen delar vi in processen i tre 
delprocesser. Därefter kommer vi att lista upp de aktuella problemen för varje 
delprocess.  

4.2.1 Delprocess 1, samspelet mellan marknad och produktion 

 
 
Delprocess 1 (figur 4.2) innehåller problemen som kan uppstå under 
kommunikationen mellan marknadsavdelningen och produktionen. 
Följande problem har identifierats under denna delprocess: 
 
Tilliten mellan lager och marknad är bristande 
Informationen som marknadsavdelningen lägger in i ordern innehåller bl.a. ett 
utleveransdatum och ett ankomstdatum till kund. Detta för att produktionen ska 
veta när de ska beställa transporten. Problemet är att avdelningsansvarige 
ibland inte litar på att utleveransdatumet är korrekt. Då de vet när godset ska 
komma fram så räknar de själva ut hur lång tid innan transporten ska bokas. 
Detta är naturligtvis ett onödigt dubbelarbete i de fall datumen som marknad 
har angett stämmer. 
För att ta ett konkret exempel så brukar den avdelningsansvarige ta reda på vart 
den aktuella leveransorten ligger och därefter kunna avgöra hur många dagar 
det tar att skicka godset. Vid transport till t.ex. Baltikum får man lägga på en 
extra dag om leveransorten ligger långt ifrån kusten.  

Information  
läggs in i 

affärssystemet 

Produktionen 
Producerar mot 

Utsatt  
leveransdatum 

Marknad säljer 
en produkt 

Figur 4.2 Delprocess 1 



Resultat 

 20 

Felaktiga adresser 
Marknadsavdelningen använder sig ibland av förkortningar av städer vilket 
ställer till det för programmet Edi-Com. Detta eftersom Edi-Com inte förstår 
vad exempelvis Ö-vik betyder. Ovanstående kan ibland leda till att Edi-Com 
låser sig vilket gör att de som bokar transporter inte kan skriva ut adresslappar 
eller fraktsedlar. Det finns även ett problem med leveranser främst till Baltikum 
där det ibland bara finns ifyllt en stad någonstans i Baltikum. Den 
avdelningsansvarige får då kolla upp i vilket land staden ligger. Det har även 
förekommit att avlastningsmöjligheterna har varit begränsade, t.ex. har det hänt 
att en lastbil inte kunnat lämna av godset hos kunden eftersom det har varit en 
gågata. 
 
Samlastning till Norge Danmark Finland kan bli bättre 
ITAB har normalt sett flera leveranser i veckan till de olika systerbolagen i 
Norden. Dessa leveranser samordnas inte utan respektive avdelningsansvarige 
skickar sin leverans enskilt. Här finns det en förbättringspotential då transporter 
naturligtvis blir billigare ju mer man skickar samtidigt.  

4.2.2 Delprocess 2, samspelet mellan produktion, godsutlämning och 
transportör 

 

 

Delprocess 2 (figur 4.2) innehåller de problem som uppstår efter att 
produktionen har börjat producera godset fram tills att en transportör kommer 
och hämtar det. Kommunikationen mellan godsutlämningen och produktionen 
ingår alltså i denna delprocess. 
Följande problem har identifierats under denna delprocess: 

Produktionen 
Producerar mot 

utsatt  
leveransdatum 

Transportör 
hämtar  
gods 

Transport 
bokas  

 

Figur 4.3 Delprocess 2 
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Problem vid uträkning av flakmeter 
Vid uträkning av flakmeter kan det uppstå problem eftersom pallar med 
oregelbundna mått kanske tar upp t.ex. 14,4 flakmeter, vilket teoretiskt får plats 
på en trailer, men som i verkligheten kanske inte får plats beroende på just den 
oregelbundenheten. 
Detta kan leda till att det helt enkelt inte går att få med alla pallar med bilen 
trots att flakmeterna på bilen och godset överensstämmer. 
Figur 4.4 nedan illustrerar problemet: 
 

2,4 m

15 m

Teoretisk skulle det få plats med 
36 Eur-pallar. Detta ger 14,4 
flakmeter (36*0,4)

Men om pallarna är 
oregelbundna kanske det 
inte går att pussla ihop

Tom yta 

Pall som blir över

14,4 flakmeter

14,4 flakmeter

 

 
Godsutlämningen känner inte till vilka utgående transport  som ska ske 
under dagen 
Det finns även ett behov hos godsutlämningen att få reda på vilka leveranser 
som ska ske under en dag. I de fall det inte finns något skriftligt på vad som 
bestäms angående transporten kan ju bara godsutlämningen få reda på vilket 
gods som ska ut under dagen genom muntlig information. Detta är naturligtvis 
inget tillförlitligt system. 
En stor risk med att godsutlämningen inte känner till alla utleveranser är att om 
en transportör av någon anledning missar att hämta upp godset kan detta ske 
utan att någon på ITAB kan slå larm. Gods som ska ut kan alltså stå kvar på 
ITAB utan att någon vet om det. Om godsutlämningen hela tiden känner till 
vilka leveranser som ska ut under en dag kan denna risk minimeras. 

Figur 4.4 Illustrering av flakmeter 
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Transportbokning 
Det största problemet med transportbokningen är att det i vissa fall inte skapas 
någon form av dokument som bekräftar bokningen. ITAB vill skapa rutiner för 
att säkerställa att ett sådant dokument alltid finns.  För att förstå problemet 
kommer vi nedanför beskriva transportbokningen lite mer ingående. 
På ITAB förekommer i dagsläget fyra olika transportbokningssätt (telefon, fax, 
mail och Edi). 
Edi används bara vid inrikestransporter och där är man uppkopplad mot 
Schenker. Anledningen till att man bara använder Edi vid inrikestransporter är 
att man bara använder Schenker till just den typen av transporter.  
Vid utrikestransporter används Transflex och DFDS Transport. Transflex 
erbjuder inte Edi-bokning. Det gör däremot DFDS Transport men man har inte 
kopplat in Edi-Com till DFDS system. 
Eftersom vi ska fokusera på utrikestransporter handlar det främst om att se över 
telefon, mail och fax men vi kommer även att behandla Edi eftersom det kan bli 
aktuellt med ett sånt system i framtiden även för utrikestransporter. 
Varje gång man bokar en transport vill man ha en skriftlig bekräftelse. 
Anledningen till detta är att om man inte har bokningen skriftligt vet man i 
efterhand inte exakt vad som bestämts, detta gör det svårt att göra 
fakturakontroll när fakturan från transportören senare ska betalas. Det är viktigt 
att påpeka att en skriftlig bekräftelse inte behöver vara på ett vanligt papper, 
utan det går lika bra med en bekräftelse i digitalt format. 
Vid tidslossning kräver transportörerna att man ringer och bokar transporten. 
Som vi beskrivit i den teoretiska bakgrunden är det viktigt att en tidsbokning 
blir skriftligt bekräftad eftersom transportören annars inte är ersättningsskyldig 
om han missar den utsatta tiden. 
När man ringer och bokar en transport måste man alltid komplettera med 
fraktsedel. Denna faxas till transportören efter man har ringt in bokningen. I 
dagsläget får man bara en bekräftelse att faxet har kommit fram till 
transportören. Man får alltså ingen skriftlig bekräftelse på att transportören har 
godtagit själva bokningen. 
Nedanför följer figur 4.5 som är en tabell med de aktuella bokningssätten och 
beskrivningar av för och nackdelar:  
Bokningssätt Telefon Fax Mail EDI 

Fördelar Den som bokar 
får direkt reda 
på om 
bokningen är 
godkänd. Ej 
standardiserad 
info upplevs 
som enklare att 
kommunicera 
över telefon. 
Ex. preliminär- 
bokningar  

Det går snabbt 
att faxa en 
fraktsedel och 
man kan få en 
skriftlig 
bekräftelse. 
 

Man får en 
skriftlig 
bekräftelse 
och denna kan 
lagras digitalt. 

Man får en 
skriftlig 
bekräftelse som 
är lättåtkomlig 
för 
godsmottagarna 
och man kan 
även få en 
funktion med 
fakturakontroll. 
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Nackdelar Man får ingen 
skriftlig 
bekräftelse på 
bokningen. All 
info som inte 
transportören 
redan har 
måste tas över 
telefon. 

Det finns inget 
ställe att skriva 
in ytterligare 
info om 
bokningen. 
T.ex. om 
kundens 
möjligheter att 
ta emot godset. 
Bekräftelsen 
lagras inte 
digitalt. 

Med ett mail 
måste info 
skrivas in 
manuellt 
vilket tar tid.  

Om man inte 
kopplar 
programmet till 
affärssystemet 
måste info 
skrivas in 
manuellt varje 
gång man har 
en ny kund. 
Nytt 
datasystem som 
alla måste lära 
sig. 

 
 
 
 
Edi-Com går segt och låser sig 
 Vi fick under ett möte hos ITAB se hur Edi-Com (Kap.2.6) användes i 
praktiken och under det här mötet märkte vi hur långsamt programmet var. Det 
tog närmare minuten för programmet att få fram information för en bokning 
och ibland låste sig programmet. 
Att programmet är segt och låser sig händer tydligen ofta och det faktum att 
programmet går segt gör att det tar längre tid att skriva ut fraktsedlar och 
adresslappar 
Många gånger är det stressigt och att programmet fungerar långsamt skapar 
mycket frustration. 
 
En del pallar är omärkta och märkningen är inte enhetlig 
Den provisoriska märkningen av pallar som står vid godsutlämningen är inte 
enhetlig. Beroende på vem som ställt ut pallarna kan det vara uppmärkt med 
tusch, påklistrad kopia av fraktsedel och ibland även helt utan märkning. 
När hela orden är klar är det meningen att man ska klistra på ordentliga 
adresslappar på alla pallar i den aktuella orden. Detta görs inte heller alltid utan 
det kan hända att man bara klistrar på adresslappen på den första pallen och sen 
lägger en bunt med adresslappar för hela orden ovanpå den första pallen. 
Eftersom pallarna som står på godsutlämningen ibland är dåligt uppmärkta tar 
det extra lång tid för godsutlämnarna att hitta pallarna och det finns även en 
risk att fel pallar skickas iväg. På ITAB har man som policy att chaufförerna 
lastar upp sina lastbilar själva, personalen på godsutlämningen har inte 
möjlighet att hela tiden övervaka vad chaufförerna tar för pallar. Detta ökar 
risken att fel pall skickas iväg. 

Figur 4.5 Bokningssätt 
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4.2.3 Delprocess 3, transportörens ansvar 

 
Delprocess3 (figur 4.6) innehåller de problem som kan uppstå efter 
transportören har hämtat godset. 
Följande problem har identifierats under denna delprocess: 
 
Problem med mindre sändningar till Baltikum 
Under intervjuerna med avdelningsansvariga har det kommit fram att 
leveranssäkerheten till Baltikum är låg. Detta gäller både styckegods och 
partigods men främst vid styckegods. 
Det är dessutom svårt att få ett någorlunda tillförlitligt leveransdatum. Vid 
styckegods har det tagit upp till en vecka att få fram godset till mottagare i 
Baltikum. 
 
Gods står kvar på terminal 
Under våra intervjuer med produktionspersonal har det kommit fram att de kan 
få ett meddelande från en transportör där det står: ”gods står kvar på terminal” 
Transportören har då hämtat upp t.ex. en pall hos ITAB för att sen omlasta den 
till en annan lastbil på transportörens terminal. Det har då uppstått en platsbrist 
på lastbilen varefter ett sådant meddelande har skickats ut till ITAB. 
Detta är naturligtvis ett allvarligt problem för ITAB då man t.ex. kan ha sagt till 
en kund att den aktuella pallen ska komma en viss dag. 

Transportör 
hämtar godset 

Kunden får  
godset 

Figur 4.6 Delprocess 3 
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Ansvarstagande vid skadat gods 
Under intervjuerna har vi förstått att man från produktionssidan tycker att 
marknadssupporten ibland godkänner reklamationer för ofta. När en kund 
ringer till marknadssupporten och vill ha en ny produkt skickad till sig p.g.a. en 
skada på godset verkar de ibland få gehör för sina krav lite för enkelt. I vissa 
fall kan det naturligtvis handla om en produkt som har blivit felaktigt 
tillverkad. Men om det handlar om en transportskada ska det egentligen 
dokumenteras och utredas. Det kan ju vara så att det är transportören som har 
orsakat skadan. Vidare så handlar en transportskada om vem som står risken för 
godset. I många fall använder sig ITAB av Exworks som leveransvillkor och då 
är det som bekant kunden som får stå för eventuella kostnader. Genom att 
regelbundet godkänna reklamationer som man i vissa fall inte är 
ersättningsskyldig för blir naturligtvis ett kostnadsproblem. 
 
Chaufförer kan gå in och hämta gods själva 
Det händer att transportörernas chaufförer går in hos ITAB utan tillsyn och 
hämtar det gods de ska ha. Risken med det är att ingen har uppsyn på 
chaufförerna vilket kan leda till att chaufförerna av misstag kan få med sig fel 
gods. Det är även ett säkerhetsproblem. Någon utomstående ska inte bara 
kunna gå in utan att någon anställd släpper in personen i fråga.  
 
Mycket specialfall vid olika kunder 
En del av ITABs kunder föredrar att boka sina transporter själva. För att de ska 
kunna göra detta tar ITAB kontakt med kunden och informerar om godsets 
beskaffenhet så att kunden kan boka sin transport själv. Detta skapar problem 
för ITAB då man inte alltid vet när transportören som kunden har bokat 
kommer att hämta godset. Det kan även uppstå tveksamheter om vem som är 
ansvarig när problem uppstår. Det har även framkommit att ett transportbolag 
som kunden själv väljer utmärker sig negativt, detta är HCS från Danmark.  
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4.3.1 Intervju med DFDS Transport 

För att få en inblick i hur transportörerna ser på samarbetet med ITAB har vi 
intervjuat Itabs utrikestransportörer. På DFDS Transport träffade vi Claes 
Rosenqvist. 
Under intervjun tog vi bl.a. upp problematiken med att ITAB kan få ett 
meddelande att gods står kvar på terminal. Tyvärr kan det hända att DFDS 
missar en pall eller att det inte finns plats på lastbilen. Men som vi har tagit upp 
i teoridelen så har transportörerna inget tidsansvar om inget särskilt sådant 
upprättats. Däremot så har DFDS som policy att man skickar ut ett meddelande 
till kund så att kunden kan agera proaktivt, dvs. meddela sin kund att godset 
blir försenat. Tidigare fanns det tidsgarantiförsäkringar men dessa har tagits 
bort då det blev för kostsamt för transportörerna. 
DFDS vill helst att bokningarna sker klockan 14:00 dagen innan godset ska 
hämtas men detta kan vidgås genom att man preliminärbokar. DFDS föredrar 
att bokningen sker genom programmet PartLink Online(kap. 2.9). 
Bokning med detta ger en lägre expeditionsavgift (se bilaga 1). När man bokar 
en transport via PartLink Online skickas ett mail till DFDS som filtreras för att 
det ska komma till rätt handläggare. Priset bygger på offerterna som DFDS har 
gett ut. Dessa offerter ligger inlagda i programmet och priserna debiteras 
utifrån det. 
Claes poängterade att den som betalar frakten står för risken och är den som 
ska reklamera sändningen. Om sändningen körs med leveransvillkoren CPT 
eller CIF ska mottagaren reklamera. För att reklamationen ska gå igenom måste 
kunden få det nedskrivet direkt på fraktsedeln och sedan påskrivet av 
chauffören. Sen ska kunden ta kontakt med företaget som sedan tar kontakt 
med DFDS. Om det är DFDS som har orsakat skadan ersätts godset med 8,33 
SDR per kilo enligt NSAB 2000. 
DFDS ansvarar för godset när godset står på bilen och deras chaufförer ska 
endast vara behjälpliga vi på- och avlastning. Om godsmottagaren eller 
godsavsändaren inte lastar/lossar bilen blir chauffören tillfällig anställd och då 
gäller företagets försäkring. Om något skulle hända godset under 
lastning/lossning som chauffören har orsakat så är alltså inte DFDS ansvarig.  
Offertutlämningar sker via mail eller telefon och det tar upp till ett par dagar. 
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4.3.2 Intervju med Transflex 

På Transflex har vi intervjuat Tomas Hessel som är marketing manager. 
Avtalen hos Transflex består av offerter som hänvisar till NSAB 2000 och 
Tomas anser att mail är det bästa sättet att lämna ut offerter. Det brukar ta 
ungefär en halv dag att få en offert utlämnad. I de fall Tomas inte är inne på 
kontoret kan de ta längre tid att få en offert men detta ska förbättras genom ett 
autosvar som ska installeras inom kort. Är Tomas inte inne kommer då ITAB 
se det direkt och kan kontakta någon annan på Transflex. 
Transflex vill helst att bokningarna sker dagen innan upphämtning. Önskemålet 
är att de ska kunna hämta mindre sändningar dagen innan utleverans, 
åtminstone när det gäller kontinenten. I norden är det inte lika viktigt då 
upphämtningen kan ske samma dag. Sker bokningen för sent tillkommer en 
extra kostnad.  
Tidslossnignar bekräftas inte på papper men även om inte tidsbokningen 
bekräftas på papper betalar Transflex ut ersättning om de inte kan hålla utsatt 
tid. Enligt NSAB 2000 behöver transportören endast lämna ersättning 
motsvarande fraktens pris men Transflex har som policy att ersätta mer än så. 
Hur mycket man ersätter varierar från fall till fall, ofta delar de kostnaden med 
företaget i fråga. 
De har en ansvarsförsäkring där de är ersättningsskyldiga på grund av 
försumlighet men försäkringen täcker inte om exempelvis en stor sten trillar ner 
och skadar godset. Andra omständigheter är till exempel stöld, bilen blir 
påkörd, krockar och rasar ner för ett stup. Sker dessa är Transflex inte 
ersättningsskyldiga. 
Chaufförerna är ansvariga för hur godset ska lastas upp och ska vara 
tillgängliga om hjälp behövs. Oftast är deras chaufförer med och lastar. 
För att få en mer standardiserad transportbokning kan man använda sig av en 
mall i mailprogrammet. För att kunna få skriftliga bekräftelser är det mail eller 
fax som ska användas. Det skulle kunna gå att få en rutin där Transflex skickar 
tillbaka faxet eller mailet med en bekräftelse. 
En anställd på Transflex sa dock att det kan bli svårt med standardbokningar 
eftersom det många gånger handlar om specialfall med ITAB.  
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Alla problem i tabellen på nästa sida har vi beskrivit närmare i kap. 4.2. 
För att få en ännu bättre översikt och struktur av de aktuella problemen har vi 
skapat en klassificeringstabell (figur 5.1) som även kan användas som en 
handlingsplan för att starta med själva problemlösningen. Vi har i första raden 
skrivit vilket problem som är aktuellt och därefter gjort en rangordning över 
hur allvarligt problemet är där 1 är allvarligast och 5 är minst allvarligt. 
Därefter har vi uppskattat hur omfattande det är att lösa problemet och därefter 
bestämt ett tal mellan 1-5 där 1 är minst omfattande och 5 mest omfattande. 
Därefter har vi multiplicerat ihop det båda talen och fått fram ett viktat tal där 
problemet med det minsta viktade talet är det som först bör åtgärdas. Vi har 
även en kolumn där vi beskriver vilken typ av problem det är. 
Genom att avgöra vilka problem som är allvarligast och vilka problem som är 
minst omfattande att lösa kan man få en prioritetslista som tar hänsyn till både 
allvarligheten hos problemet samt hur omfattande det är att lösa. 
Detta gör att problem som är både allvarliga och går snabbt att lösa kommer i 
början av prioritetslistan. 
Anledningen till valet av de två faktorerna är att man kan få ett snabbt resultat 
samtidigt som de allvarligaste problemen får en hög prioritet. 
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Problem Prioritet 

1-5 
Svårighet 

att lösa 1-5 
Vikt Typ av problem 

 
Godsutlämningen  
 

 
1 

 
3 

 
3 

 
Rutin/Kommunikation 

 
Märkning 
 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Rutin 

 
Transportbokning 
 

 
1 

 
4 

 
4 

 
Rutin 

 
Felaktiga adresser 
 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Rutin 

 
Flakmeter 
 

 
3 

 
2 

 
6 

 
Rutin 

 
Chaufförer kan 
hämta gods 
 

 
3 

 
2 

 
6 

 
Rutin 

 
Samlastning 
 

 
2 

 
4 

 
8 

 
Rutin 

 
Ansvarstagande 
 

 
2 

 
4 

 
8 

 
Rutin/Kommunikation 

 
Edi.Com 
 

 
4 

 
2 

 
8 

 
Data 

 
Mindre 
sändningar 
 

 
2 

 
5 

 
10 

 
Avtal 

 
Tillit mellan avd. 
 

 
3 

 
4 

 
12 

 
Kommunikation 

 
Kvar på terminal 
 

 
3 

 
5 

 
15 

 
Avtal 

 
Specialfall 
 

 
3 

 
5 

 
15 

 
Rutin 

Figur 5.1 Klassificeringstabell 
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5.2.1 Delprocess 1 

Felaktiga adresser 
Rutinerna för hur marknadsavdelningen lägger in adresser måste förbättras. Det 
måste finnas en medvetenhet om vilka problem som uppstår när förkortningar 
för städer används. Det borde även införas en rutin där man alltid frågar en 
kund hur avlastningsmöjligheterna ser ut.   

5.2.2 Delprocess 2 

Godsmottagningen 
Problemet med att godsmottagningen inte vet hur många utleveranser man har 
under en dag borde kunna gå att lösa. Vi vet att inredningsavdelningen i 
dagsläget lägger ut en faxbekräftelse i ett speciellt fack utanför 
godsmottagningen. Detta sker bara då sändningen är större än två pallar. 
Allteftersom transportörer hämtar gods tar godsutlämningen ut den aktuella 
faxbekräftelsen och slänger den. Det finns ett problem med att alla 
faxbekräftelser, oavsett vilken dag de ska hämtas, läggs i samma fack nämligen 
att facket aldrig blir tomt. Eftersom det aldrig blir tomt märker inte 
godsutlämningen att gods som skulle ha blivit hämtat under en viss dag inte 
blivit hämtat. En lösning på detta problem är att man skaffar fram fem fack och 
märker upp dessa med måndag till fredag. Varje dag som godsutlämningen går 
hem ska den aktuella dagens fack vara tomt, är facket tomt har ju allt blivit 
hämtat. Är det inte tomt kan man undersöka varför det inte blivit hämtat. I vissa 
fall kanske det ska hämtas senare under kvällen (Godsmottagningen är öppen 
till 2300). 
Om alla avdelningar hade detta som rutin skulle risken att en sändning som ska 
hämtas under en dag stå kvar utan att någon märker det försvinna. 
Det kan vara viktigt att påpeka att det egentligen inte spelar någon roll om det 
är en faxbekräftelse man lägger ut i facket. I vissa fall kanske man inte har 
någon men om sändningen ändå är större än två pallar kan man ju t.ex. ha en 
standardmall i Word där man bara fyller i nödvändiga uppgifter och sen lägger 
ut i facket. 
En annan lösning på detta problem är att man har en lista för varje dag med 
utgående gods. Varje gång någon kör ut en order fyller man i listan och därefter 
kan godsutlämningen helt enkelt stryka den order som blivit hämtad. Ungefär 
samma princip som ovanstående alltså. 
Om det går att få något av de här systemen som rutin tror vi att mycket skulle 
vara vunnet. Olika avdelningar har ju ha olika rutiner och man kan ju även 
tänka sig en lösning där man kombinerar dessa två system. Ovanför facken kan 
det ju även hänga en lista med utgående transporter. 
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Flakmeter 
Problemet med flakmeter är relativt enkelt att rätta till. Godsutlämningen har 
påpekat för de avdelningsansvariga att det kan hända att en pall inte kommer 
med eftersom flakmeterna inte går att pussla ihop. 
Detta löser man genom att inte räkna ut flakmeterna alltför exakt. 
Om man gör ett litet påslag på den totala flakmetern så blir risken för att en pall 
inte ska få plats mycket mindre. 
Samtidigt är det viktigt att påpeka att varje flakmeter kostar extra pengar att 
frakta och man vill ju inte betala för yta som man inte använder. 
Vid uträkningen av flakmeterna går det till så att produktionspersonalen räknar 
ut flakmeterna för den aktuella pallen och sen summerar den 
avdelningsansvarige ihop alla pallarna och får fram en siffra för hela 
sändningen. 
Här är det viktigt att det är tydligt vem som ska göra påslaget. 
Ifall produktionspersonalen lägger till lite extra på varje pall och därefter 
lämnar in siffrorna till den avdelningsansvarige som i sin tur också gör ett litet 
påslag finns risken att man rutinmässigt köper för mycket flakmeter. 
 
Transportbokning 
Att införa en fast rutin för transportbokningen är svårt eftersom det finns flera 
olika fall vid olika transporter, t.ex. att kunden gör bokningen själv, 
tidslossning, att man är sent ute med bokningen och preliminärbokning. I de 
fall man har en standardleverans, d.v.s. något av de olika fallen ovan inte 
berörs, borde det gå att införa en rutin. 
Nedan följer några olika förslag för att strukturera upp transportbokningen: 

• Bokningsmall 
Under intervjun med Transflex föreslog Tomas Hessel att man kan 
upprätta en bokningsmall i mailprogrammet. Man har då en mall där 
man helt enkelt fyller i den aktuella informationen för sändningen. När 
transportören sedan tar emot bokningen skickar man tillbaka mailet och 
bekräftar därmed att man har accepterat uppdraget. Därefter kan 
mailbekräftelsen sparas i en gemensam mapp på nätverket som alla har 
tillgång till. 

• Faxbokning 
Bokningen kan ske genom att man faxar fraktsedeln till den aktuella 
transportören. Om det går att få transportörerna att bekräfta bokningen 
och sedan faxa tillbaka fraktsedeln skulle man ha ett system som 
fungerade med fax. För att ha ordning på alla transportbokningar kan 
dessa bekräftade fraktsedlar samlas upp i en särskild mapp som man i 
efterhand kan gå in och kolla i.  
 

De båda alternativen vi har beskrivit ovan kräver att transportörerna inför en 
rutin för ITAB, där man skickar tillbaka bekräftelser. Det krävs också att det är 
en standardbokning som utförs. Förslaget är att man enbart använder sig av det 
ena alternativet men om det krävs kan båda alternativen kombineras.  
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• EDI 

EDI används redan idag för bokning av inrikestransporter. Genom 
programmet EdiCom skickas information till transportören Schenker. 
Det går att välja vilken transportör man ska skicka informationen till i 
EdiCom. Om man kopplar upp sig mot DFDS kan man boka transporter 
via EDI med EdiCom hos dem också. Transflex erbjuder inte EDI 
bokning. Genom att utöka bokningen via EdiCom standardiseras 
bokningen ytterligare. EdiCom är också ett program som de 
avdelningsansvariga är väl bekanta med.  

• PartLink Online 
PartLink Online är DFDS egna bokningssystem och detta kan användas 
för att boka transporter hos DFDS. ITAB behöver inte installera 
programmet då det är webbaserat. 
 

De två senaste alternativen är egentligen de bästa eftersom man då får en hel 
del funktioner som i dagsläget inte finns, t.ex. orderspårning, fakturakontroll, 
bokningshistorik osv. Dessa alternativ ligger längre fram i tiden eftersom det 
kan krävas installationer och utbildningar osv. De första alternativen är något 
som kan implementeras direkt och skapa en bättre transportbokningsrutin.   

5.2.3 Delprocess 3 

Gods står kvar på terminal 
Som vi har gått igenom i den teoretiska bakgrunden så är transportörerna inte 
ersättningsskyldiga förens det har gått 30 respektive 60 dagar. Alltså har de 
inget ansvar om pallen blir försenad upp till ovanstående tid. 
Om det är fråga om en tidsbokning däremot så ska de ersätta frakten. Men i de 
fall där den aktuella pallen hade varit tidsbokad så hade antagligen en annan 
pall på lastbilen fått lämna plats. 
Detta problem är alltså mycket svårt att göra något åt. Man får snarare betrakta 
det som positivt att man åtminstone får ett meddelande från transportören om 
att pallen blir försenad så att man kan förvarna sin kund. 
Lyckligtvis är detta inget vanligt förekommande problem. Och trots att det inte 
regleras hårdare i NSAB 2000 så har ju företagen alltid möjlighet att byta 
transportör om det börjar ske regelbundet.  
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Problem med mindre sändningar till Baltikum 
Tidigare använde sig ITAB av DFDS transport för att transportera gods till 
Baltikum, eftersom det uppstod mycket problem har man nyligen bytt till 
Transflex. Detta har gjort att man fått en högre leveranssäkerhet och man 
upplever att Transflex klarar av Baltikum bättre än DFDS Transport. När vi 
intervjuade Claes Rosenqvist på DFDS bekräftade han att de hade haft problem 
till Baltikum. Tidigare har man skickat gods från Jönköping till Borås och 
därefter till Baltikum. Men om de inte fanns tillräckligt mycket gods som skulle 
ut från Borås under en tisdag väntade man med att skicka godset till nästa 
ordinarie avgång som är på fredagar. Numera skickar DFDS godset direkt till 
Stockholm om det inte finns tillräckligt med gods i Borås. 
Det är just det här problemet som Itab har upplevt som frustrerande. 
Transporttiden har kunnat variera från ett par dagar upp till en hel vecka 
beroende på om DFDS kunnat fylla sina lastbilar. 
 
Ansvarstagande vid skadat gods 
För att kunna avvisa reklamationer är det viktigt att personalen som tar emot 
samtal om reklamationer känner till vilka leveransvillkor som används och vad 
de innebär. Marknadsavdelningen måste även vara insatt i hur en reklamation 
ska gå till så att det kan informera kunderna om detta när de ringer och vill 
reklamera. Det skulle också underlätta om man försäkrar sig om att kunderna 
känner till hur man ska göra om en pall är skadad vi ankomst, eftersom man 
måste få en eventuell skada nerskrivet på fraktsedeln direkt för att kunna kräva 
ersättning av transportören.    
 
Chaufförer kan gå in och hämta gods själva 
Det finns låsta dörrar vid godsmottagningen men ibland när personal går in och 
ut genom dessa kan de lämnas öppna. Problemen är störst när personalen vid 
godsutlämningen är på lunch. Då finns det ingen personal närvarande vid 
godsutlämningen. Detta problem borde vara enkelt att rätta till genom att 
informera om att dörrarna alltid måste hållas låsta. Om inte det går får man 
sätta in automatiska lås eller liknande.  
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För att ITAB ska kunna skapa rutiner som är så heltäckande som möjligt för 
olika arbetsuppgifter krävs det att man minimerar antalet specialfall. När det 
gäller transportbokning så vill transportörerna att man ska boka dagen innan 
upphämtning av gods. I de fall produktionen inte är klara i tid skapas det 
specialfall och man blir tvungen att ringa och preliminärboka transporten. Det 
förekommer också att avdelningsansvariga ringer till transportören och frågar 
när de senast kan komma och hämta godset. Ett annat specialfall är när kunden 
själv vill boka transporten, eftersom man anser att man då får ett bättre pris på 
frakten. Även tidslossningar får betraktas som specialfall då transportörerna vill 
ta emot dessa över telefon. 
Att minska antalet specialfall är naturligtvis inte enkelt. Men det är trots allt en 
viktig punkt för att lyckas med att skapa fungerande rutiner. Man kanske ska 
sätta upp ett mål på ITAB att produktionen alltid ska vara klara innan klockan 
1400 dagen innan upphämtningen ska ske. Det går naturligtvis inte alltid men 
man bör ändå försöka sträva mot detta mål. Vidare bör marknadsavdelningen 
försöka få kunderna att låta ITAB sköta transporterna i större utsträckning.   
När det gäller tidslossningar så kräver transportörerna att man ringer in 
bokningen och sedan kompletterar med fraktsedeln. Detta skapar ett specialfall 
men det går att ha rutiner för det också. 
Det vi har tagit upp ovan får ses som en slags vision, men vi tror ändå att det är 
fullt möjligt att uppnå i framtiden. 
Hursomhelst så anser vi att all transportbokning i framtiden bör ske via Edi. 
Detta eftersom man då får tillgång till flera användbara funktioner. 
Vi har nu berört specialfallen och i vår klassificeringstabell kan man se att den 
problematiken ligger längst ner i prioriteringslistan. Detta beror på svårigheten 
med att få bukt med alla olika specialfall. 
Införandet av rutiner skulle helt klart öka effektiviteten vid hanteringen av 
utrikestransporten. Men som vi bl.a. beskrivit ovan så krävs det att många 
moment blir mer standardiserade för att det ska gå. Det är meningslöst att ha 
rutiner som ändå inte kan följas om de inte täcker merparten av 
arbetsuppgifterna.  
Vi tror att det kommer att ta lång tid att standardisera olika moment inom 
exporthanteringen. För att få en bättre effektivitet inom en snar framtid anser vi 
att ITAB ska börja lösa problemen som ligger högst upp i prioriteringslistan. 
Som exempel kan nämnas problemet med att godsutlämningen inte vet vilka 
utleveranser som ska ske under dagen. Under ett besök hos ITAB var vi på 
godsmottagningen och där visade Mikael Pasuri oss runt och då upptäckte vi att 
det stod en pall där vars utleveransdatum var c:a fem dagar tidigare. Sådana 
problem tror vi det går att få bort med bättre rutiner och det borde inte vara så 
svårt att skapa rutiner som kan minimera risken för att det händer. 
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Bilaga 1: Tjänstebeskrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Informationen är hämtad ifrån www.sweden.dfdstransport.com (2006-04-05) 
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Bilaga 2: Transporttider

    Transflex Transflex   DFDS Övrigt 
    Styckegods Partigods     Alla orter har avgångar tis- och fredagar utom Portugal  

    1-2499 kg 2500+ kg     
som DFDS och Transflex kör fredagar och Spanien 
som Transflex kör fredagar 

              
Danmark   1-3 dgr 1-2 dgr   1-2 dgr DFDS: Dagliga avgångar till Bröndby och Horsen 
            Transflex: Bilar går varje dag 
Norge södra 1-3 dgr 1-2 dgr Oslo 1-2 dgr DFDS: Daglig trafik till Oslo 
  mellersta 2-4 dgr 2-3 dgr Övriga 2-3 dgr   
  norra 3-7 dgr 3-7 dgr     Transflex: Bilar går varje dag 
              
Finland södra 1-3 dgr 1-3 dgr   1-3 dgr DFDS: Daglig avgång till Åbo 
  norra 3-5 dgr 3-5 dgr     Transflex: Bilar går varje dag 
              
Tyskland norra 2-4 dgr 1-3 dgr   2-3 dgr DFDS: Daglig avgång till Haiger 
  södra 3-5 dgr 2-4 dgr       
              
Holland   2-5 dgr 1-3 dgr   2 dgr   
              
Belgien   2-5 dgr 2-3 dgr   2 dgr   
              
Frankrike norra 3-5 dgr 2-4 dgr       
  södra 3-6 dgr 2-5 dgr       
              
Schweiz   3-5 dgr  2-4 dgr   3-4 dgr   
              
Italien norra 3-5 dgr 2-4 dgr   3-4 dgr   
  södra 4-7 dgr 4-7 dgr       
              
Österrike   3-5 dgr 2-3 dgr   2-3 dgr   
              
Spanien norra 5-6 dgr 4-5 dgr   3-4 dgr   
  södra 5-7 dgr 5-6 dgr       
              
Baltikum   2-3 dgr 2-3 dgr       
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Bilaga 3: Underlag vid intervjuer med marknad 
Hur går det till när transporter bokas av Itab respektive av kund 
Vad fungerar bra respektive dåligt  
Hur går det till när nya kunder tillkommer 
Vilka marknader och volymer är aktuella  
Vilka rutiner finns idag 
Varför behöver rutinerna ses över 
Hur lång tid innan leverans måste transport bokas 
Kräver vissa kunder snabbare leverans än andra 
Vilken frakttid kräver kunder generellt 
Kan speditörerna hålla tiderna 
Hur är leveranssäkerheten 
Hur fungerar samarbetet med systerbolagen när det gäller transporterna 
Hur fungerar samarbete internt (marknad lager dokument) vem gör vad 
Väljs alltid samma transportör till samma land 
Vem är ansvarig när problem uppstår 
Hur hanteras reklamationer 
Hur fungerar bokningen när det sker samlastning 
Varför väljer kunder att sköta transporterna själva 
Vilket alternativ är bäst för er, kunden ansvarar för frakten eller Itab 
Bokas transporten innan produkterna är klara 
Vilka problem kan uppstå, vilka är de vanligaste 
Vilka systerbolag kan vara aktuella att prata med 
Bokas transporten i kundens namn ibland 
Är det krångligt att ha flera transportörer 
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Bilaga 4: Underlag vid intervjuer med lager 
Hur går det till när utrikestransporter bokas av Itab respektive av kund 
Vem skriver ut fraktsedlarna 
Vad fungerar bra respektive dåligt  
Hur går det till när nya kunder tillkommer (transportör) 
Vilka rutiner finns idag 
Hur lång tid innan leverans måste transport bokas 
Hur lagerhålls varorna innan transportörer hämtar upp dem 
Kan speditörerna hålla tiderna 
Hur fungerar samarbetet med systerbolagen när det gäller transporterna 
Hur fungerar samarbete internt (marknad lager dokument) vem gör vad 
Väljs alltid samma transportör till samma land 
Vem är ansvarig när problem uppstår 
Hur hanteras reklamationer 
Hur fungerar bokningen när det sker samlastning 
Varför väljer kunder att sköta transporterna själva 
Vilket alternativ är bäst för er, kunden ansvarar för frakten eller Itab 
Bokas transporten innan produkterna är klara 
Vilka problem kan uppstå, vilka är de vanligaste 
I vems namn bokas transporterna 
Är det krångligt att ha flera transportörer 
Hur fungerar expressfrakterna 
Hur går det till när transportörer hämtar godset 
Hur noga är det med att godset kommer fram inom en viss tidsram 
Skickas varorna direkt till kund eller återförsäljare 
Vilka transportavtal används 
Räcker lagerutrymmet till 
Hur fungerar datasystemet 
Vem lägger in information i datasystemet 
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Bilaga 5: Underlag vid intervjuer med transportörer 
Vad för slags avtal finns med ITAB 
Finns det några fasta turlistor, hämtningstider, avgångstider och transporttider 
för olika destinationer   
 Hur fungerar transporterna till Baltikum 
Finns det några problem med samarbetet med ITAB, förbättringsmöjligheter 
Vilket är det bästa bokningssättet för er 
Hur snabbt kan bekräftelse skickas ut vid olika bokningssätt 
Varierar priserna till samma destinationer 
Hur hanteras reklamationer och förseningar 
Vad innebär det att Norden och Västeuropa är era specialiteter 
Händer det att gods står kvar vid terminal som egentligen skulle skickas ut 
Vilket ansvar har ni i så fall 
Hur lång tid tar det för er att lämna ut offerter på nya orter 
Hur vill ni ta emot förfrågningar 
Görs det någon kontroll hos om adressernas lämplighet 
Har ni någon policy för hur chaufförerna ska agera vid upphämtning av gods 
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Bilaga 6: Processchema över utrikeshanteringen 
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