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Sammanfattning 

Föreliggande arbete har utförts på Flygfrakt AB som ligger vid Landvetters flygplats några 
mil öster om Göteborg. Företaget är ett av Sveriges största enskilda transportföretag. 
Uppgiften som tilldelades var att göra en kostnadskalkyl angående transporten Flygfrakt utför 
för Ericsson i Borås som innefattar transport av telekomutrustning från Ericssons lager till 
Huddinge.  

Syftet med arbetet förutom att göra en kostnadskalkyl är att se över vad som kan göras för att 
reducera kostnader för den aktuella rutten. Kalkylen kan också bli en standardrutin för hur 
kostnadskalkylering för andra åtagande av godstransporter.  

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie i det aktuella ämnet för att få en bred bas som 
underlag. Vidare intervjuades VD: n för Flygfrakt AB angående det aktuella 
transportuppdraget och dess kostnader. För att få kompletterande information gjordes även 
intervjuer med administrativ personal och förare. 

Efter analysen framkom förbättringsförslag som skulle reducera kostnader. Dessa innehåller 
utbildning av förare i sparsam körning, hur olika däcktryck påverkar slitage och i sin tur 
livslängd. Viktigt är också uppföljning av åtgärder för att se hur mycket som sparas i bränsle.  

För att minska transportkostnader bör man utbilda de anställda i sparsam körning och göra 
uppföljning samt informera om de stora kostnader som bränsleåtgången innebär för företaget. 

 

 



 

Summary 

This work has been performed in Flygfrakt AB which is located at Landvetter airport a few 
Swedish mil to the east of Gothenburg. The company is one of Sweden's largest carriers. The 
task assigned was to make a cost estimate of the transport arrangements for the Flygfrakt AB 
performing Ericsson in Borås involving the transport of telecommunications equipment from 
Ericsson's stock to Huddinge.  

The purpose of the work except to make a cost estimate is to look at what can be done to 
reduce the cost of the route. The calculation can also become a standard routine for the 
costing for the second commitment of the freight.  

Initially there was a literature review of the subject to get a broad base of support. 
Furthermore interviewed CEO of Flygfrakt AB on the current mission and its transportation 
costs. To obtain additional information were also interviews with administrative staff and 
drivers.  

After the analysis showed improvement proposals that would reduce costs. These include 
training drivers in eco-driving, how different tire wear and affects, the lifetime It is also 
important follow-up action to see how much you save in fuel.  

In order to reduce transport costs should educate the employees of the eco-driving and do 
follow up and inform on the cost to fuel consumption means for the company. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Flygfrakt AB producerar transporttjänster till företag som behöver dessa tjänster det är därför 
viktigt att göra riktiga kalkyler för vad det kostar att producera dessa transporttjänster. Detta 
är viktigt för att kunna sätta ett pris för tjänsten. För att bli ett konkurrenskraftigt företag 
måste man se över sina kostnader för att se var man kan reducera sina kostnader. Detta är 
speciellt angeläget i en ständigt hårdnande globaliserad marknad. Ser man tillbaka lite i tiden 
fanns det en person som var resultatansvarig i företaget numer drivs ett modernt företag av en 
kostnadsansvarig. Genom att göra en kartläggning av de kostnader i företaget som är gällande 
i nuläget kan ett underlag för vidare beslut som innefattar kostnadsbesparingar bli aktuell.  

1.2 Problemställning 

Flygfrakt AB har nyligen erhållit ett transportuppdrag mellan Borås och Huddinge. Företaget 
vet inte i dagsläget vilka och hur många olika områden som besparingar angående 
transportuppdraget ekonomiskt sett kan ge. Man har inte gjort en riktig analys av detta därför 
kommer uppsatsen att svara på frågorna: 

• Vad kostar det att producera den aktuella transporttjänsten? 

• Vilka är parametrarna man bör belysa när man gör en kalkyl för transporttjänster? 

• Vad kan man eventuellt förbättra när analysen är gjord och vilka är de mervärden som 
uppstår eller tillkommer? 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att finna kostnadsreduktioner för den aktuella rutten Landvetter - 
Borås - Huddinge. Uppsatsen kommer att visa hur man kan gå tillväga för att göra kalkylen 
och därmed göra den applicerbar på andra rutter och kan därför bli ett underlag för 
prissättning för andra rutter som Flygfrakt AB åtar sig. 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningarna som har gjorts i denna uppsats gällande transporterna är att det är endast 
rutten Landvetter - Borås - Huddinge samt den totala kostnaden för transporttjänsten som 
undersökts. Hur mycket Flygfrakt AB ska debitera för tjänsten är upp till företaget och 
kommer inte att ingå i denna uppsats.  
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel innehåller den teori som är relevant för analysen av undersökningen på 
Flygfrakt AB. I kapitlet behandlas både logistik och viktiga ekonomiska begrepp.  

2.1 Ekonomisk livslängd  

När ett företag investeringar i nya anläggningstillgångar som t.ex. inköp av en ny lastbil, har 
anläggningstillgången en viss teknisk livslängd innan den är helt obrukbar. För att stimulera 
till nyinvesteringar har Skatteverket infört ett begrepp som bara finns i bokföringen. 
Begreppet kallas för ekonomisk livslängd och är den tid då det är ekonomiskt lönsamt att 
utnyttja anläggningstillgången (Olsson & Skärvad, 2006). 

Skillnaden mellan den tekniska och ekonomiska livslängden är att den ekonomiska alltid är 
kortare. Varför det är så beror på bl.a. att underhållskostnaderna stiger och medför att det inte 
längre är lönsamt att använda anläggningstillgången (Olsson & Skärvad, 2006). 

2.2 Avskrivning 

Vid användning av anläggningstillgångar uppstår ett visst slitage som gör att värdet minskar 
med tiden. Men om man inte använder anläggningstillgången utan låter den stå outnyttjad och 
förfalla kan även en värdeminskning uppstå (Andersson, 2001).  

Begreppet avskrivning använder företaget när man under en period ska beräkna 
värdeminskningen av anläggningstillgången. Beroende på vad företaget har för sort av 
anläggningstillgång, finns det i skattelagstiftningen regler för hur den bokföringsmässiga 
avskrivningen skall beräknas. Den ekonomiska livslängden bestämmer under hur många år 
avskrivningen skall delas upp i (Andersson, 2001). 

För varje årlig avskrivning minskar anläggningstillgången i värde, för att slutligen få värdet 
noll. Även om anläggningstillgången i bokföringen är värderad till noll behöver inte detta 
innebära att anläggningstillgången är värdelös. Den tekniska livslängden på 
anläggningstillgången är längre och kan därmed inneha ett visst värde vid avyttring. 
(Andersson, 2001). 

Vid kostnadskalkyler förekommer det ett antal avskrivningsmetoder. De vanligaste är 
följande: 

• Linjär avskrivning där man under hela avskrivningsperioden avskriver ett konstant 
belopp. 

• Degressiv avskrivning innebär att avskrivningsbeloppet minskas för varje tidsperiod.  

• Progressiv avskrivning ökar avskrivningsbeloppet för varje tidsperiod.  

När det gäller transportkalkyler är det den linjära avskrivningsmetoden som används mest. 
Vid denna kategori av avskrivning kan man räkna ut avskrivningskostnaden på följande sätt 
(Pewe, 1993). 
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A = Avskrivningskostnaden per år 

I = Investeringsbeloppet exklusive kostnaden för däcken. 

R = Restvärde 

N = Avskrivningstiden i år 

2.3 Restvärde 

Om en investering fysiskt sett fortfarande är fullt användbar vid den ekonomiska livslängdens 
slut kan den ha ett visst andrahandsvärde eller alternativt ett skrotvärde. Ett 
investeringsobjekts värde vid den ekonomiska livslängdens slut kallas restvärde eller 
utrangeringsvärde. Ibland kan det inträffa att restvärdet är negativt. Det kan t.ex. kosta pengar 
att skrota en bil. För en investering med relativt kort livslängd bör ett företag i allmänhet ta 
hänsyn till investeringens restvärde. För investeringar i anläggningstillgångar som har en 
given andrahandsmarknad t.ex. för transportfordon beaktas vanligtvis investeringsobjektets 
restvärde i kalkylen. När det föreligger en likvid andrahandsmarknad för investeringsobjektet 
t.ex. lastbilar. Då kan det vara lämpligt att inkludera restvärdet i kalkylen. Vid den 
ekonomiska livslängdens slut kommer investeringen i rörelsekapitalet att frigöras dvs. den 
extra rörelsekapitalbindningen som den genomförda investeringen orsakat kommer att 
upplösas (Wramsby & Österlund, 2003). 

Restvärde utrangeringsvärde eller skrotvärde är investeringens beräknade kvarvarande värde 
vid den ekonomiska livslängdens slut (Andersson, 2001). 

Restvärde t.ex. gällande en lastbil som har en nyttjandeperiod på åtta år gör man 
avskrivningar med en åttondel av anskaffningsvärdet. Avskrivningsbeloppet debiteras ett 
kostnadskonto avskrivning lastbil och krediteras ett värdeminskningskonto ackumulerade 
avskrivningar lastbil. På värdeminskningskontot ackumuleras under de följande åren de årliga 
avskrivningarna. Det ursprungliga anskaffningsvärdet får stå kvar på fordonskontot. 
Lastbilens restvärde ofta benämnt bokfört värde utgörs av skillnaden anskaffningsvärdet på 
fordonskontot och de ackumulerade avskrivningarna på värdeminskningskontot. 
Värdeminskningskontot utgör ett korrektivkonto till kontot fordon. Fördelen med denna 
teknik är att man kan få information om både fordonets anskaffningsvärde och hur mycket 
ackumulerade avskrivningar som gjorts. Ur informationssynpunkt säger detta mer än 
restvärdet (Olsson & Skärvad, 2006). 

2.4 Gemensamma kostnader  

Särkostnader är de kostnader som på ett naturligt sätt kan hänföras till avdelningen eller 
varugruppen. Samkostnader kallas de kostnader som är gemensamma för t.ex. olika 
avdelningar och svåra att dela upp. Intäkterna i sin tur kan nästan alltid fördelas i sin helhet på 
olika avdelningar eller varugrupper och kallas då särintäkter. Särkostnader kan bestå av både 
fasta och rörliga kostnader. Rörliga särkostnader är t.ex. provisionslön till avdelningens 
personal. Avdelningens lokalkostnader samt värdeminskning på avdelningens inventarier är 
exempel på fasta särkostnader. Samkostnader består vanligen av fasta kostnader t.ex. 
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kostnader för företagsledningen, gemensam administration och gemensamma 
reklamkampanjer (Ekström & Gabrielsson, 2000). Samkostnader är kostnader som inte 
påverkas av ett visst beslut (Olsson & Skärvad 2006). 

2.5 Rörlig och fast kostnad 

Den totala kostnaden i ett företag kan delas upp i två grupper beroende på volymkänslighet. 
Halvfasta kostnader kräver vid stor volymökning att nya fordon behöver köpas in för att öka 
antalet fordon och till dessa nya eller fler förare anställas. Driftbetingade fasta kostnader är 
lika med helt fasta kostnader men de bortfaller när volymen är noll t.ex. vägavgift. De kallas 
även för tomgångskostnader (Andersson, 2001). 

Inom åkerinäringen där man transporterar gods från punkt A till B uppstår s.k. 
undervägskostnader för fordonen man använder. Generellt delas dessa kostnader in i två 
grupper fasta och rörliga kostnader. I de fasta och rörliga kostnaderna ingår följande: 

Fasta kostnader  Rörliga kostnader 
(Sträckkostnader) 

• Avskrivningskostnader  • Drivmedel 

• Ränta • Däckkostnader 

• Fordonsskatt • Smörjolja  

• Vägavgift 
• Reparationer 

och underhåll 

• Försäkring 

• Lön 

• Garagekostnader 

• Administrationskostnader 

 

De rörliga kostnaderna ökar i takt med körsträckan. I regel är de fasta kostnaderna oberoende 
av körsträckan där en ökad körsträcka får den effekten att kostnaden sjunker per fraktad 
godsmängd (Pewe, 1993). 
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2.6 Egentliga transportkostnader 

Om man strukturerar upp de olika kostnadsgrupperna får man en möjlighet att analysera 
kostnadsbilden och dess förändring under inflytande av olika faktorer. Inom transportsektorn 
är det i praktiken brukligt att använda de tre viktiga begreppen kostnadsslag, kostnadsställe 
och kostnadsbärare (Lumsden, 1995). 

Vanligtvis delar man inom transportsektorn in kostnadsslagen i tids och vägberoende 
kostnader. I de tidsberoende kostnaderna ingår avskrivning, skatter, räntor, försäkringar, lön, 
garage och administration. De vägberoende kostnaderna, som är synonymt med rörliga 
kostnader, ingår bl.a. drivmedel och däck. Kostnadsstället innefattar de fordon eller 
fordonsgrupper man avser att använda för transportuppdraget man åtagit sig. För att täcka 
kostnaderna, för fordonstypen man använder, och få en vinst på själva transportuppdraget 
måste en kalkyl göras som benämns som kostnadsbäraren (Lumsden, 1995).  

För en överblick över de olika begreppen samt hur de påverkar varandra kan man se i följande 
figur.  

 

Figur 1. Kostnadgrupperna (Lumsden, 1995). 
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2.7 Logistik 

Logistik innebär för de flesta lagerhantering av material eller transport av material. De utgör 
själva kärnan inom logistiken. Själva begreppet logistik brukar översättas med läran om 
effektiva materialflöden. Logistik kan också beskrivas med ”de sju R: en”. Det innebär att 
man säkrar tillgänglighet med: 

1. rätt material 

2. rätt mängd 

3. rätt tillstånd 

4. rätt plats 

5. rätt tid 

6. rätt kund 

7. rätt kostnad 

Logistiken skapar här plats- och tidsnytta som i sin tur skapar nytta för kunden genom att 
produkterna befinner sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. 

Kvalitet, service och kostnader är också viktiga för att tillfredsställa kundens behov och 
önskemål. De är själva utgångspunkten för en logistisk verksamhet (Björnland, Persson & 
Virum, 2003). 

2.8 Transportlogistik 

Transportlogistik är det begrepp som ser de tre flödena gods, resurser och information som en 
integrerad process. Godsflödet och resursflödet går från en godsavsändare till en 
godsmottagare På liknande sätt finns ett informationsflöde mellan godsavsändare och 
transportföretag, ett inom transportföretaget och slutligen ett mellan transportföretaget och 
godsmottagaren (Ireståhl, Lumsden & Tarkowski 1995). 

2.9 Transport 

Transport är kanske den vanligaste logistiska aktiviteten. Logistikbeslut har här att göra med 
planering, genomförande och uppföljning av transporterna. Transportplanering omfattar till 
exempel val av transportförmedlare, val av rutt, omlastnings och lossningspunkter (Björnland, 
Persson & Virum, 2003). 

2.10 Transportkvalitet 

En transport består av en fysisk del, som är själva förflyttningen av godset och en immateriell 
del som består av säkerhet och informationsöverföring för transporten. Transportkvalitet är ett 
begrepp som består av primär eller kärnkvalitet för den fysiska förflyttningen och dess 
egenskaper och sekundär eller skalkvalitet för kringtjänsterna (Lumsden, 1989). 
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Kärnkvalitet (hur man förflyttar godset) innehåller fem viktiga punkter. 

1. Transporttid – Tiden påverkar transportlagrets storlek samt mottagarens 
säkerhetslager. Inkurans kan dessutom uppträda hos gods med begränsad hållbarhet. 

2. Frekvens – Antal avgångar per tidsenhet. Denna påverkar säkerhets- och 
omsättningslager hos avsändare och mottagare. 

3. Marknadstäckning 

4. Säkerhet – Transportsäkerhet som t.ex. skydd mot stöld. 

5. Disciplin  

Skalkvalitet (inställningen till kunden och uppdraget) innehåller fem viktiga punkter. 

1. Flexibilitet – Kundens problem skall lösas  

2. Ansvar 

3. Professionalism 

4. Profil 

5. Kringtjänster  

2.11 Logistik och lönsamhet  

Ett långsiktigt mål för alla företag är att få en så hög avkastning som möjligt på investerat 
kapital. Jonsson och Mattsson (2005) säger också att logistiksystemet är en viktig del för att 
skapa denna avkastning. Det är brukligt att företagen mäter avkastningen dvs. vinsten i 
förhållande till investerat kapital. Benämningen för detta är räntabilitet, avkastningsgrad eller 
lönsamhet och kan beräknas efter följande formel.  

Räntabilitet på totalt kapital = 
talTotaltkapi

Vinst
 =

talTotaltkapi

kostnaderIntäkter −
 

För att direkt öka avkastningsgraden bör kapitalbindningen minska i produktion, lager, under 
transport samt en eliminering av onödiga kostnader i materialflödet. Kundservicen är också en 
annan parameter som påverkar avkastningen. Om man förbättrar leveransservicen påverkar 
detta indirekt avkastningsgraden eftersom ett mervärde för kunden uppstår vilket på sikt ökar 
de totala intäkterna (Jonsson & Mattsson 2005). Dupont-modellen (se figur 3) visar effekterna 
på avkastningsgraden.  
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Figur 3. Dupont-modellen. Den direkta logistikpåverkan på logistiksystemet (Jonsson & 
Mattsson, 2005) 

2.12 Logistiska effektiviteten 

När man talar om den logistiska effektiviteten kan denna beskrivas med termer som 
kapitalbindning, leveransservice och logistikkostnader. Termerna kan i sin tur delas upp i 
ytterligare bitar (se figur 4). Det finns en stark koppling till avkastningsgraden där de olika 
delarna påverkar lönsamheten. Svårigheterna uppstår när man förbättrar en del av 
verksamheten vilket oftast resulterar i att de andra delarna påverkas negativt. Även om andra 
delar försämras när förbättringar görs är det viktigt att se helheten (Lumsden, 2006). 

 

Figur 4. Den logistiska målmixen (Lumsden, 2006). 
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2.13 Leveransservice 

Det som skapar intäkter i logistiksystemet är leveransservicen vilket är de delarna som har 
med det fysiska flödet att göra (Lumsden, 2006). 

Leveranstid 

Leveranstid eller ledtid är tiden som löper mellan order som mottagits till utlovad leverans. 
De två variablerna som har stor betydelse för leveransservicen är, hur lång leveranstiden är 
och om man upprätthåller den överenskomna leveranstiden. Leveranstiden är den tid det tar 
att skicka och behandla en order, uttag från lager och packning av gods, från extern transport 
till mottagning av gods och väntetider. Stora delar av leveranstiden är tid som är inte 
värdehöjande dvs. att det tillför inget mervärde till aktiviteten men leder till längre 
kapitalbindningstid (Björnland, Persson & Virum, 2003). 

Leveranssäkerhet 

Med leveranssäkerhet avses att leverera rätt produkt i rätt kvantitet och utan någon åverkan på 
godset. Det finns parametrar som har en viss påverkan på leveransservicen som till exempel 
administrativa fel, att fel produkt tas med i ordern, fel på leverans, skador på produkten under 
lagring och/eller transport och felaktigt emballage (Björnland, Persson & Virum, 2003). 

Servicenivå 

Servicenivån anger hur kapabelt företaget är att leverera direkt från lager (Lumsden, 2006). 

Flexibilitet 

Flexibilitet anger leverantörens förmåga att uppfylla kundernas önskemål men också att 
anpassa sig efter problem som uppstår (Lumsden, 2006). 

2.14 Lastplanering  

När en lastplanering görs så är det viktigt att utnyttja fordonets hela kapacitet. Det innebär att 
man använder fordonet så många timmar som möjligt men också att dess fulla lastkapacitet 
utnyttjas. Fyllnadsgraden är benämningen på hur man utnyttjar fordonets lastkapacitet. Man 
mäter den del som man utnyttjar av den totala lastvolymen, maximala vikten eller lastytan 
(flakmeter) som finns tillgänglig och dividerar med den totala lastvolymen, maximala vikten 
eller lastytan (flakmeter) vilket resulterar hur stor procent som utnyttjas totalt (Jonsson & 
Mattsson, 2005).  

Därför blir fyllnadsgraden olika beroende på vilken parameter man väljer att använda. När det 
gäller landsvägtransporter är fallet oftast att lastytan eller lastvolymen är de faktorer som 
begränsar mer än vikten. Ett maximalt lastutnyttjande om man ser på volymen kan därför 
innebära ett mindre än ett maximalt utnyttjade av vikten (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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2.15 Ruttplanering 

Det primära i ruttplanering är att bestämma vilket trafikområde som avses och utifrån detta 
vilket område respektive kund tillhör. Utifrån en given efterfrågan och kända kunder 
bestämmer man sedan antalet rutter, antalet fordon och vilka kunder som skall ingå i 
respektive rutt. Syftet med användandet av ruttplanering är att bestämma rutter som skall leda 
till besparingar och vinster som t.ex. ett högt kapacitetsutnyttjande av fordonen som möjligt, 
många kundbesök och så mycket utlevererad godsmängd som möjligt, samtidigt som den 
totala körsträckan, körtiden och leveranstiden till kunderna minimeras (Jonsson & Mattsson, 
2005). Ett problem vid ruttplanering är svårigheten att förutse trafikstockningar som beror på 
olyckor eller tillfälliga vägarbeten. Detta är exempel på hur dagsfärsk ruttplanering kan 
reduceras i värde och aktualitet.  

2.16 Linjetrafik 

Materialflöden mellan geografiskt skilda leverantörer och kunder kan ske direkt eller via en 
eller flera leverantörer. Flödena mellan terminaler är oftast uppbyggda av tidtabellstyrd 
fjärrlinjetrafik. Vid planering av linjetrafiken är det två faktorer som är viktigare än alla andra. 
Faktorerna är kapacitetsrestriktioner och tidsrestriktioner. Det innebär att transportfordonet 
har en begränsad lastkapacitet och att transporten tar en viss tid. Om tidsrestriktionen är 
styrande dvs. kravet på korta leveranstider är högt kan det bli svårt att uppnå ett högt 
kapacitetsutnyttjande av fordonen. Planering som ligger till grund för linjetrafiken är 
beroende av vilka inkommande och avgående fjärrlinjer som skall förekomma. Tidtabellstyrd 
linjetrafik kräver att efterfrågan på transporter är jämn över tiden. Linjetrafiken mellan 
terminaler kräver också en lämplig transportväg. Den beskrivs mer ingående i avsnittet om 
ruttplanering som ingår i detta arbete (Jonsson & Mattsson, 2005). 

2.17 Transportsystemets aktörer  

I ett transportsystem finns det transportförmedlare som tar hand om transportsamordningen 
dvs. själva förflyttningen av gods. Transportförmedlaren brukar benämnas vid namnet 
speditör. Speditörerna erbjuder sina tjänster i form av att ingå avtal gällande transporttjänster 
för transportköparnas räkning. De tjänster speditörerna vanligtvis erbjuder sig att ta hand om 
är förutom själva transporten, lagring, försäkring, förtullning osv. Godsflödena mellan 
kunderna är speditörernas ansvar (Jonsson & Mattsson, 2005). 
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2.18 Tidsproduktivitet 

När man genomför en analys av tidsproduktiviteten får man ett underlag där man kan sätta in 
förbättrande åtgärder. Inom transportbranschen mäts tidsproduktiviteten i kilometer per timme 
(km/h). När en lastbärare förflyttar gods från en avsändningspunkt till en mottagningspunkt 
representeras detta som den teoretiska sträckan som körs dvs. den nyttiga körsträckan. 
Tidsåtgången för en lastbärare ingår lastning och lossning av gods olika väntetider som färja, 
tull för pålastning, avlastning och förarens raster. När lastbäraren framförs räknas detta som 
den aktiva körtiden och kan variera på hur fort föraren kör. Detta beror på att vägsträckor har 
olika hastighetsbegränsningar. Hur formeln för tidsproduktiviten uttrycks kan ses i följande 
ekvation (1). 

(Ekvation 1) 

Pt = 

∑

∑
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Pt = Tidsproduktivitet (km/h) 

St = Nyttig körsträcka vid delsträcka n (km) 

tt = Tidsåtgång (h) 

n = Delsträcka 1…n 

2.19 Medelfyllnadsgrad 

När man använder begreppet medelfyllnadsgrad, som ett mätetal, inom transportsammanhang 
beskriver man hur mycket av en lastbärares lastkapacitet som har används i relation till hur 
många kilometer som lastbäraren färdas. Själva medelfyllnadsgraden kan variera mellan noll 
och 100 % i resursutnyttjade. För att uppnå ett hundraprocentigt utnyttjande av lastbärarens 
kapacitet erhålls detta när denna lastas fullt vid avsändningspunkten och att samma mängd 
gods lastas av vid mottagningspunkten. Den kvantitativa definitionen av fyllnadsgraden 
beskådas i följande ekvation (2) (Ireståhl, Lumsden & Tarkowski 1995). 

(Ekvation 2) 
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Fg = Fyllnadsgrad (%) 

Sk = Delsträcka k:s längd (km) 

Mk = Lastad mängd under delsträcka Sk (kg alt. m3) 
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L = Lastbärarens maximala kapacitet (kg alt. m3) 

k = Delsträcka 1…n 

När man kvantitativt beskriver sambandet mellan parametrarna lastning, lossning, 
tomdragning och färd får man ett genomsnitt av fyllnadsgraden.  

2.20 Volymanpassning  

Vid volymanpassning försöker man anpassa godsvolymerna efter resursvolymerna och 
tvärtom. Det man försöker att uppnå är en så hög fyllnadsgrad som möjligt i resursenheterna. 
Godset som lastas i resursenheterna registreras som lastade då de lämnar terminalen. 
Resursutnyttjandet (Reu) kan räknas fram genom följande formel: Reu = 
Lastvolym/Kapacitet. (Lumsden, 1995). 

2.21 Gods- och resursflöde 

Ett transportsystem innefattar gods (m) som förflyttas av en lastbärare mellan en 
avsändningspunkt och mottagningspunkt. Dessa punkter kallas noder och betecknar olika 
geografiska punkter där det finns ett behov av dessa transporter (se figur 6).  

 

Figur 6. Godsflöde (Lumsden, 1995). 

 

När sedan lastbäraren lämnat sitt gods och återvänder till avsändningspunkten benämns detta 
som resursflöde. Cykeltiden, c1, är hur lång tid det tar att förflytta godset från 
avsändningspunkten till mottagningspunkten medan c2 är tiden det tar tillbaka till 
avsändningspunkten (se figur 7). 

 

Figur 7. Resursflöde (Lumsden, 1995). 
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2.22 Transporters Miljöpåverkan 

Miljömedvetandet hos kunderna har alltmer satt sin prägel på val av miljövänliga tjänster i 
form av produkter och transporter. Detta kan i sin tur leda till målkonflikter hos producenter 
och transportörers uppsatta miljömål Det skapar svårigheter att möta kundernas krav på 
snabbare leveranser av varor samtidigt som man skall värna om miljön. 

Kraven på kortare leveranstider och högre leveransservice innebär lägre fyllnadsgrad och 
högre frekvens av transporter med ökade utsläpp som följd. Fyllnadsgraden har en stor 
betydelse för hur stora utsläppen blir. Ju lägre fyllnadsgrad desto mer släpper lastbilen ut per 
kilo transporterat gods. Lastbilen drar visserligen mindre bränsle vid lägre fyllnadsgrad men 
detta kompenserar inte för den utsläppsökning per kilo gods som man får vid lägre 
fyllnadsgrad. 

Transporternas miljöpåverkan sker genom utsläpp av avgaser och avdunstning från bränslen 
till luft, vatten eller mark. Miljöpåverkan orsakad av användning av transportfordon kan bland 
annat minskas med hjälp av tekniska förbättringar av motorer, fordonsdesign, hjul, däck och 
infrastruktur, alternativa bränslen, efterbehandling av avgaser och ett förändrat körsätt. 

Utsläppen består främst av kväve- och svaveloxider, koldioxid, kolmonoxid och partiklar. De 
ger upphov till följande miljöpåfrestningar: 

Kväve- och svaveloxider bildar s.k. ”surt regn” som har en negativ effekt på ekosystem 
genom försurning av sjöar och vattendrag samt bidrar till att skogen dör. 

Koldioxiden är en s.k. växthusgas och utsläppen har en inverkan på klimatet som leder till en 
global uppvärmning. 

Kolmonoxiden kommer från ofullständig förbränning där transportsektorn står för 90 procent 
av dessa utsläpp. Kolmonoxidutsläppen tillsammans med en kombination av andra 
föroreningar leder till att marknära ozon bildas. Vilket medför skador för människor, djur och 
växter. 

Partiklarna som åsyftas återfinns i luften i dammet eller i röken. De härstammar från däck och 
bromsnötning eller från förbränning i främst dieselmotorer. Transportsektorn står för den 
största utsläppskällan. Figuren nedan visar hur utsläppen påverkar jordklotet över tid och på 
den geografiska nivån (Lumsden, 1995). 
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Figur 6. Utsläpp över tid och geografisk nivå (Lumsden, 1995). 

För att minska dessa utsläpp har myndigheterna många styrmedel som kan användas i 
gränssättningen för utsläpp. Styrmedlen finns i form av hastighetsbegränsningar, 
utsläppskrav, avgifter på ägande och användande av transportfordon (Björnland, Persson & 
Virum, 2003). 
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3. Metod 

Detta avsnitt har som syfte att beskriva det vetenskapliga förhållnings- och tillvägagångssätt 
som uppsatsen bygger på. Avsikten är att ge läsaren en ökad förståelse av de metodval som 
gjorts.  

3.1 Forskningsmetod 

För att svara på uppsatsens frågor och för att få en förståelse för processen har en metod valts 
som kallas kvalitativa interjuver. Metoden går ut på att förstå hur den intervjuades känner, 
tänker och vilka erfarenheter han har om processen. När intervjun är gjord kommer det med 
hjälp av hermeneutiska analyser där det betraktade tolkas och jämförs med teori.  

3.2 Tillvägagångssätt  

Uppsatsarbetet inleddes med ett möte med Hans J Nilsson, VD på Flygfrakt AB där 
diskussioner om vad som skulle vara intressant att undersöka inleddes. Eftersom ett nytt avtal 
nyligen har ingåtts om ett transportuppdrag föreslog VD: n att detta skulle undersökas 
närmare. 

När syftet och problemet var fastställt började en sökning av lämplig litteratur till den 
teoretiska referensram som undersökningen skulle stödja sig mot och för lösningen till 
problemställningen. 

Även om intervjuerna har varit öppna/ostrukturerade har ram satts för frågor kring 
problemlösningen som har givit respondenten fritt att utveckla kring. Intervjuerna har 
huvudsakligen ägt rum på VD: s kontor beroende på att respondenten är upptagen med sitt 
arbete och har ingen möjlighet att lämna sitt kontor. En annan aspekt är att den som intervjuas 
i sin ”hemmiljö” är att man känner sig trygg samt att en stor del av informationen finns 
tillgänglig på kontoret. De första frågorna var av övergripande karaktär och därefter var det 
mer detaljerade frågor som ställdes för att få fram information kring varje delområde i det 
aktuella intervjuämnet. 

Man kan spela in samtalet men av egna erfarenheter är detta mycket tidskrävande att lyssna 
igenom utan istället har båda intervjuarna fört anteckningar löpande under samtalet för att få 
två personers perspektiv på det hela. Kompletterande material har mottagits via e-post. Om 
något varit oklart eller information saknats har detta klargjorts över telefon. 

För att få fram information som ligger till grund för kalkyleringen av transportkostnaden har 
företagets interna dokument studerats. Dessa har även utgjort grunden för ruttplaneringen. 
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3.3 Datainsamling  

Litteraturstudie 

När man har bestämt vad som skall undersökas blir nästa steg en litteraturstudie. Detta är 
viktigt för att få kunskap om det ämnesområde man avser att undersöka (Bell, 2006). Enligt 
Davidsson och Patel (1994) är de vanligaste källorna vid litteratursökning artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter och rapporter samt böcker. Samma författare säger också att man 
oftast hittar ett sammanställt koncentrat av den kunskap som eftersöks, som teorier samt 
modeller, i böcker. Eftersom böcker tar tid att sammanställa är det inte alltid man får den 
senaste informationen som man eftersöker utan istället återfinns detta i tidskrifter och 
rapporter.  

Intervju 

När man gör intervjuer är det för att samla information. Enligt Bell (2006) är det viktigt om 
man är ute efter specifik information att ha en viss struktur på sina frågor annars är risken stor 
att den insamlade informationen blir oöverskådlig och man får inte reda på det man var ute 
efter. 

En öppen/ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer en vid öppen fråga som 
respondenten fritt kan utveckla sina tankar kring, hur han känner, vilka erfarenheter den har. 
Gör man däremot en strukturerad intervju har man formulerat frågor i förväg med 
svarsalternativ som respondenten svarar på i en förutbestämd ordning (Trost, 2004). 

Dokument  

Enligt Bell (2006) har beteckningen dokument traditionellt används för information som är 
nedskrivet eller finns i någon tryckt form. Exempel på dokument är: förteckning över 
personal, lönelistor, närvarolistor, hemsidor på Internet, sammanträdesprotokoll och 
anteckningar som förts vid olika möten.  

3.4 Kvalitativ metod 

Beteckningarna kvantitativ och kvalitativ syftar på hur man väljer att bearbeta och analysera 
den information som samlas in. 
Kvalitativa undersökningar använder man sig av verbala analysmetoder. Kvalitativa 
metoder innebär en låg formaliseringsgrad och metoden har i första hand ett förstående 
syfte. Det centrala är att samla in information för att få en djupare förståelse av det 
som undersöks och tanken är att kunna beskriva helheten av det sammanhang som 
undersökningsenheten finns i. Metoden har hermeneutiken som grund.  
 
Hermeneutik betyder att man använder tolkning som analysredskap t.ex. i en vetenskaplig 
studie. Det man tolkar och försöker förklara inom hermeneutiken är innebörder i texter, 
utsagor, handlingar och andra meningsskapande mänskliga aktiviteter. 
Det är svårt att uppnå fullständigt objektivitet inom hermeneutiken eftersom det är svårt att 
problem inte angrips utan påverkan av forskarens tidigare kunskap och erfarenhet  
(Davidsson & Patel, 1994).  
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3.5 Kvantitativ metod  

Kvantitativ metod syftar på egenskaper exempelvis i form av mängd, antal och storlek. Med 
kvantitativ inriktning menar man att man använder sig av statistisk bearbetning och 
analysmetod. 

Metoden har positivismen som grund. Positivismen har sina rötter i empirisk och 
naturvetenskaplig forskning som bygger på experiment, kvantitativ mätning och logiska 
resonemang. Det är viktigt att forskaren förhåller sig objektiv i sin forskning för att den skall 
anses vara vetenskaplig. 

Forskning med kvantitativ och kvalitativ metod utgår från olika grundläggande antaganden 
(paradigm). Paradigmet utgör ett mönster av grundläggande frågor och antagande, s.k. 
grundvalsfrågor som leder till olika ställningstagande. Dessa vetenskapliga antaganden, frågor 
och ställningstaganden styr forskningen. Paradigmet utgör den vetenskapliga förebild som 
kunskap bildas ur (Davidsson & Patel, 1994).  

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 
man mäter på ett tillförlitligt sätt. Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle 
medan reliabilitet handlar om pålitlighet. Hög reliabilitet är ingen garanti för att uppnå hög 
validitet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet 

För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det 
man vill mäta. Man använder då begreppen validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra 
datainsamlingen har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultat 
skall kunna generaliseras till att gälla även andra undersökningar.  

Med reliabilitet menar man att den kunskap som kommer fram är framtagen på ett tillförlitligt 
sätt och att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar kunskapsutvecklingen. 
Inom kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet något som ofta kan skattas 
och ges ett siffermått 

Inom kvalitativ forskning kan man inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och 
reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat 
in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt (Malterud, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 



18 

4. Företagsbeskrivning  

Flygfrakt AB, är en sammanslagning av Flygbilar AB som startade på Torslanda flygplats 
redan 1967 och Idealtransporter AB som startade på Landvetter flygplats 1985. 
Verksamheterna slogs samman år1994 och har nu sin bas ett par mil öster om Göteborg 
närmare bestämt på Landvetter flygplats. Fordonsparken består av femtiotalet bilar där det 
ingår mindre budbilar, dragbilar med semitrailers och bilar med släp. Antalet anställda uppgår 
till c:a 80 stycken. Omsättningen 2007 uppgick till c:a 60 miljoner. Många av fordonen är 
dessutom utrustade för att klara olika specialtransporter. 

Flygfrakt AB uppfyller kraven för tilläggsbestämmelserna till BCL-SEC (Bestämmelser för 
civil luftfart och luftfartsskydd). Detta innebär att Flygfrakt AB är ett säkerhetsaccepterat 
transportföretag vilket möjliggör marktransport av frakt, användning av kurirer vid behov, 
expresspaket samt post som skall vidaretransporteras ombord på flyg. Flygfrakt AB har en 
ledningscentral bemannad med trafikledare som håller en hög servicenivå genom att finnas till 
förfogande hela året dygnet runt. Ledningscentralen tar emot kundorder och samordnar 
trafiken. Kommunikationen mellan centralen och fordonen sker via radio och telefon. Alla 
fordonen är utrustade med GPS vilket ger en möjlighet till att följa transporterna i realtid. 
GPS är en förkortning av Global Positioning System och är det enda allmänt användbara 
systemet för satellitnavigering.  

Flygfrakt AB är certifierat enligt ISO 14 001 och ISO-9001. Certifieringen är viktigt för 
kunderna till Flygfrakt AB som också är involverad i utvecklingen av renare och 
bränslesnålare fordon. ISO 9000-serien är ett kvalitetsgrundande system med syfte att 
standardisera kvalitén på det arbete som utförs medan ISO 14000- serien är en samling 
standarder som är tänkta att användas som verktyg och vägledning så att ett företag kan styra 
sitt miljöarbete åt en mer hållbar utveckling. Som kuriosa kan nämnas att man den 4 juni år 
1985 hade en omsättning på 1405 kr. Idag är Flygfrakt AB ett av Sveriges ledande enskilda 
transportföretag. 
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5. Resultat 

I kapitlet beskrivs transportuppdraget Flygfrakt AB har avtalat fram samt hur man går tillväga 
för att beräkna kostnaderna för den aktuella rutten.  

5.1 Beskrivning av transportuppdraget 

Ericsson AB, som är en av världens största leverantörer av Telekomutrustning, har valt att 
anlita Flygfrakt AB för transport av gods från Ericssons lager i Borås till Huddinge. Man 
använder ett lastekipage som utgörs av en bil med släp som kör linjetrafik mellan Borås och 
Huddinge. Den totala sträckan från avsändningspunkten Borås till mottagningspunkten 
Huddinge är på ca 400 kilometer enkel väg. Föraren hämtar ekipaget på Landvetter där 
Flygfrakt AB har sin bas. Sträckan från Landvetter till Borås är ca 44 km.  

 

 

Figur 4. Ekipagets körsträcka Landvetter-Borås-Huddinge.  

 

När väl godset lastats körs detta direkt utan några stopp som mellanlagring eller omlastning. 
Den maximala hastigheten ekipaget får köras i är 80 kilometer i timmen där den sammanlagda 
körsträckan är 888 kilometer tur och retur. 

Transporteffektiviteten ökar om man kan köra med hög fyllnadsgrad men avtalets form gör att 
detta inte är det primära för Flygfrakt AB när det gäller inkomsterna av uppdraget. 
Transportuppdraget är prissatt så att Ericsson AB betalar ett fast pris oavsett fyllnadsgraden 
av lasten. När man kör utan last får man dock ett mindre slitage på däck och en lägre 
bränsleförbrukning än om ekipaget körs utan last även om nyttoeffekten minskar. När man 
kör med tomt lastutrymme påverkas omgivningen med följd av utsläpp som kväve- och 
svaveloxider, koldioxid och kolmonoxid till ingen nytta eftersom ingen transport av gods 
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utförs. Eftersom Flygfrakt AB är certifierat enligt ISO 14 001 har man uppsatta miljömål att 
köra med så hög fyllnadsgrad som möjligt.  

Hur mycket Ericsson får betala för transporttjänsten är konfidentiella uppgifter som inte 
kommer att redovisas i examensarbetet. 

5.2 Lastbilen och släpets kostnader 

För att klara sitt åtagande har Flygfrakt AB gjort ett inköp av en lastbil för 1 195 000 kronor 
och ett släp för 611 250 kronor som brukas för den aktuella rutten. Fordon har vanligtvis en 
ekonomisk livslängd där man beräknar hur länge man kan använda dessa utan att kostnaderna 
för reparationer och underhåll överstiger lönsamheten. I detta fall har man räknat med att 
ekipaget har en ekonomisk livslängd på 8 år. Eftersom däck räknas som rörliga kostnader dras 
däckkostnader av från anskaffningsvärdet. Däcken för lastbilen är tio stycken med den 
sammanlagda kostnaden på 30 000 kronor och för släpet som har 16 stycken däck är 
kostnaden 48 000 kronor. När den ekonomiska livslängden av ekipagets har konsumerats 
räknas att ett visst värde finns kvar, ett restvärde. Detta beräknas till tio procent av 
anskaffningsvärdet.  

Avskrivningen räknas ut så att lastbilskostnaden de 1 195 000 subtraherat med 
däckkostnaderna, de 30 000 adderat med släpets kostnad 611 250 subtraherat med dennas 
däckkostnad 48 000 subtraherat med restvärdet efter 8 år 172 825 kronor. Summa av detta 
fördelas över de 8 år som är den ekonomiska livslängden.  

Avskrivningskostnaden per år 
8

)172825)48000611250()300001195000(( −−+−
=  = 

194 428,125 kr.   

 

För att finansiera inköpet av ekipaget gjordes detta med hjälp av ett banklån med rörlig ränta. 
Eftersom rörliga räntor är just rörliga över tid räknar Flygfrakt AB med en genomsnittlig 
procentsats på 5 procent över de åtta år som avskrivningen pågår. Den årliga räntekostnaden 
blir då 1 806 502 kr som är ekipagets totala inköpskostnad multiplicerat med den 
genomsnittliga räntesatsen på 5 % under 8 år resulterar i att den årliga räntan blir 90 312,50 
kr.  

Fordonsskatten baseras på hur mycket fordonet väger, vad den har för kopplingsanordning 
samt hur många axlar fordonet har. Utanpå fordonsskatten tas också en vägavgift ut för alla 
lastbilar och lastbilsekipage som har en totalvikt på 12 ton. Även här baseras avgiften på hur 
många axlar fordonet har men också vilken avgasklass fordonen tillhör.  

För ekipaget har Flygfrakt AB tecknat en försäkring som kostar 18 192 kronor per år. 

Personalen som arbetar med dirigering gör detta för alla Flygfrakts AB fordon. Kostnaden är 
en samkostnad och beräknas för det aktuella ekipaget till 46 800 kronor per år.  

I de övriga kostnaderna ingår bl.a.uppställningsplats för fordonet som garage samt 
administrativa kostnader. Kostnaderna är fördelade mellan alla fordonen i Flygfrakts AB: s 
fordonspark och uppgår till 72 000 kronor per år.  
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Ekipagets årliga fasta kostnader 

Avskrivning 194 428 kr
Fordonsskatt och vägavgift 38 352 kr
Försäkring 18192 kr
Ränta 90 313 kr
Lönekostnad för dirigering 46 800 kr
Övriga kostnader 72 000 kr
Totala fasta kostnader 460 085 kr  

 

De totala fasta kostnaderna för ekipaget, lastbil med släp, uppgår till 460 085 kronor per år.  

 

Flygfrakt AB: s leverantör av drivmedel är Preem som är Sveriges största oljebolag. 
Drivmedelspriset, i detta fall diesel, låg på 11,29 kr per liter (2009-05-22) när uträkningen 
gjordes. I avtal som skrivs med kund kan det ingå i avtalet att om drivmedelspriset höjs ökar 
också priset på transporttjänsten. Ekipagets medelförbrukning av drivmedel är 4 liter per mil 
vilket blir en rörlig kostnad på 45,16 kronor per mil när dieselpriset ligger på 11.29 kronor per 
liter.  

Ekipaget har tillsammans tjugosex stycken däck med ett värde av 78 000 kronor. Däcken för 
ekipaget beräknas ha en livslängd av ca 10 000 mil innan de anses vara förbrukade. För att få 
fram milkostnaden för däcken under livslängden tas kostnaden på 78 000 kronor dividerat av 
antalet mil som däcken kan brukas i detta fall 10 000 mil. Detta resulterar i en rörlig kostnad 
på 7,80 kronor per mil.  

 

Ekipagets rörliga kostnader

Drivmedel genomsnittliga värden 11,29  4 liter/mil 45,16 kr/mil
Däck 7,8 kr/mil 7,80 kr/mil
Summa rörliga kostnader 52,96 kr/mil  

 

Den rörliga kostnaden, drivmedel och däck, för ekipaget uppgår till 53 kronor per mil.  
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5.3 Förarens kostnad 

Antalet arbetstimmar som föraren kan utföra på ett år uppgår till 1840 timmar. Vid 
uträkningen tas inte något hänsyn till om föraren är sjuk eller om någon annan frånvaro 
uppstår utan baseras på den möjliga arbetstiden och inte den faktiska.  

Föraren har en fast månadslön på 21 361 kronor med ett premielönetillägg som är 5, 50 
kronor per timme. Tillägget betalas ut till alla som har arbetat inom yrket i mer en 4 år och 
avses för varje arbetad timme. Semesterlönen beräknas till 13 % av årsinkomsten.  

Förarens lön och tillägg

Arbetstimmar per år 1840 timmar
Månadslön 21361 kr/månad 12 månader 256332 kr
Premielönetillägg 5,5 kr/arbetad timme 10120 kr
Summa av årslön 266452 kr
Semesterlön 13% av årslön 34639 kr
Sammanlagd årsinkomst 301091 kr  

Den sammanlagda årsinkomsten blir för föraren 301 091 kronor.  

Varje arbetsgivare ska enligt lag betala in arbetsgivaravgift för sina anställda. Avgiften 
varierar beroende på var man bor i landet och är procentuell på den anställdes årsinkomst. I 
detta fall är 31.42 % på förarens årsinkomst som blir 94 603 kronor per år. 

Vid de tillfällen föraren inte hinner hem utan måste övernatta någonstans på vägen utgår ett 
inrikestraktamente med logi 644 kronor varav 300 kronor är skattefria. 

Avgiften till AMF (Arbetsmarknadförsäkringar) som är ett pensionsbolag räknas på 5,07 % 
av årsinkomsten och är 15 265 kronor. 

Flygfrakt AB betalar in en särskild löneskatt på pension som är 24,26 % av 5,07% på AMF-
avgiften. Skatten är kostnader för pensionsförmåner till de anställda i form av köp av 
pensionsförsäkring och ligger på 3703 kronor. 

Kostnaden av företagshälsovård ligger på 1500 kronor per år och anställd. 

Anställda på företaget får varje år arbetskläder för 2500 kronor. I detta ingår byxor, skor, tröja 
och jacka med företagets logotyp.  

I dagsläget har man ingen kostnad för friskvård såsom gymkort eller liknande.  

Företagets övriga kostnader för föraren

Arbetsgivaravgift 31,42% 94603 kr
Avgifter till AMF 5,07% 15265 kr
Särskild löneskatt på pensionfonder 1,23% 3703 kr
Företagshälsovård 1500 kr
Arbetskläder 2500 kr
Sammanlagda övriga kostnader 117572 kr  

Flygfrakt AB: s övriga kostnader uppgår till 117 572 kronor per år för föraren.  
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Ekipagets rörliga kostnader 

De rörliga kostnaderna som berör en lastbil är sträckberoende rörliga kostnader dvs. kronor 
per mil och utgörs vanligtvis i form av däck, drivmedel, reparation och service. De däck som 
är de vanligaste är nya eller regummerade däck. I bägge fallen finns det en uppsjö av olika 
modeller. En av de viktigaste egenskaperna hos ett däck är att det skall ha ett lågt 
rullmotstånd. 

Enligt uppgift från däcktillverkaren Michelin kan man genom att använda företagets nya 
däck, Michelin X Energy Saver Green, spara cirka 500 liter drivmedel per år baserat på en 
långdistanskörning gällande 130 000 kilometer. Vid ett annat däcktest från samma företag 
uppnåddes en besparing av drivmedel på 28,69 liter jämfört med ett standarddäck. Sträckan 
som utgjorde testet var 125 mil och testekipagen var identiska förutom däcken. Det var 
Michelins A2 Energydäck som låg till grund för testet och utgjorde en bränslebesparing av 
drivmedel på 28,69 liter med en teststräcka på 125 mil (www.michelintransport.com). 

Det går även att spara pengar genom att hålla ett lufttryck i däcken som är 10-15 % högre än 
vad som rekommenderas i lastbilens handbok. Det högre lufttrycket gör att däcken blir mer 
lättrullande samtidigt som väggreppet behålls och livslängden fördubblas. Vid ett däcktryck 
som ligger på 80 % av det rekommenderade lufttrycket minskar däckens livslängd med en 
femtedel och vid 70 % lufttryck halveras livslängden enligt Vägverket (www.vv.se). 

Vid intervju med försäljaren på däckfirman Via Nor framkom det att ett vanligt 
försäljningsknep är att framhålla de nya däckens förträfflighet hos däcktillverkarna gällande 
bränslebesparingar och livstid. Vidare framkom det att regummerat däck har ungefär samma 
livslängd som ett nytt. De egenskaperna som ett nytt lättrullat däck har i egenskap av 
däckmönster kopieras och förs över på de regummerade däcken. Priset för ett regummerat 
däck är ungefär hälften mot ett nytt och livslängden är ungefär den samma (Christian Nilsson 
försäljare på däckfirman Via Nor). 

Drivmedelsförbrukning 

Drivmedelskostnaderna i transportföretagen är en av de största utgiftsposterna. Dessa 
kostnader går att reducera genom att utbilda förarna i sparsam körning. Förutom att 
bränslekostnaderna minskar uppnår man fler positiva egenskaper såsom lägre däckskostnader, 
mindre slitage på fordonet vilket ger lägre kostnader för service och underhåll, minskad stress 
för föraren samt lägre koldioxidutsläpp. För att uppnå alla dessa egenskaper får förarna 
utbildning i sparsam körning av en sparcoach.  

De viktigaste ingredienserna för att uppnå sparsam körning är följande: 

• Kör med framförhållning 

• Undvik stopp 

• Växla upp tidigt 

• Kör på så hög växel som möjligt 

• Kör med ett jämnt gaspådrag som möjligt 

• Håll hastighetsbegränsningen 
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• Motorbromsa  

• Kör inte på tomgång 

Utbildning i sparsam körning samt ett systematiskt uppföljningsarbete är ett sätt att stärka 
konkurrenskraften i företaget (www.pafart.se). 

Det har inte hänt något revolutionerande på motorsidan de senaste 30 åren. Enligt Volvo har 
bränsleförbrukningen hos ett fjärrgående 40 tons ekipage från 1990-talet till 2008 minskat i 
snitt med 0.9 liter per mil från 3,5 liter per mil till 2,6 liter per mil. Motorerna har fortfarande 
en hög bränsleförbrukning och några förnybara källor gällande drivmedel är i dagsläget inte 
vedertagna. Volvo uppger att om 1 % minskning av bränsleförbrukningen åstadkommes står 
karroseriet för 0,75 % av minskningen och motorn för resterande 0,25 %. 
(www.volvotrucks.se). 
Chippning av motorn möjliggör en prestanda höjning av motoreffekten det är en slags 
elektronisk trimning av motorn vilket höjer dess prestanda med minskad bränsleförbrukning. 
Bieffekten är en sämre avgasrening vilket ger negativa följdeffekter på miljön 
(www.garaget.org).  
 
Schenker AB, som är ett transport- och logistikföretag, har publicerat en undersökning om 
man sänker medelhastigheten vilka konsekvenser det skulle medföra. Vid en sänkning av 
snitthastigheten med 2 kilometer per timma skulle den totala bränsleförbrukningen av 
Schenker AB: s samtliga fordon inom inrikestrafiken minskas med 1,7 miljoner liter diesel 
per år vilket i sin tur motsvarar 1.5 % av den totala förbrukningen. I tid räknat är förlusten inte 
större än 10 minuter på sträckan Göteborg – Stockholm (www.schenker.se). 
 
Leasing – ett komplement till köp 
Leasing innebär att man hyr någonting och är ett sätt att minska sitt lånebehov. 
Leasingföretaget köper in objektet för att i sin tur hyra ut det. Objektet ägs av 
leasingföretaget. Tillsammans med leasingföretaget kommer kunden överens om hur 
kontraktet utformas det finns två olika typer av leasing: 
 
Finansiell leasning är den vanligaste formen av leasing och innebär att kunden står själv för 
service, underhåll, försäkringar etc. Kunden betalar alla dessa kostnader utöver 
leasingavgiften. Kontrakten löper vanligtvis på tre år eller mer och går ej att säga upp. 
Leasingavgiften är oftast rörlig vilket innebär att avgiften ändras vid ändrat ränteläge. 

I operationell leasing ingår oftast kostnaderna för service, administration, drivmedel mm. i 
leasingavgiften. Avtalen är vanligtvis kortare än vid finansiell leasning. Fördelarna som 
förespråkas gällande leasing är att företaget inte binder upp sitt egna kapital och att 
leasingkostnaderna är fullt avdragsgilla (www.expowera.se). 
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6. Analys  

Syftet med uppsatsen är att kartlägga de kostnader som omfattas av transportuppdraget. I 
följande kapitel presenteras analysen av uträkningarna för förare, ekipaget och 
transporttjänsten samt de möjliga kostnadsreduktionerna.  

6.1 Ekipagets kostnad 

Eftersom man är ett medelstort företag görs inköp av fordon när man behöver utöka 
kapaciteten eller när fordonen är uttjänta. Man har valt att köpa begagnat för att hålla nere 
kostnaderna som är ett sätt när enstaka inköp görs. Är man en stor organisation som t.ex. 
Schenker AB görs stora inköp av nya fordon med bättre priser än om man gör enstaka inköp.  

Avskrivning är beräknat till hur ekipaget är ekonomiskt lönsamt till antalet mil som ekipaget 
kommer att användas. Detta kan justeras, om antalet mil ändrar sig, i förhållande till det 
beräknade värdet.  

När det gäller försäkringar har Flygfrakt AB samlat alla sina försäkringar till ett 
försäkringsbolag för bästa möjliga pris för att pressa kostnader. Desamma gäller inköp av 
bränsle till alla fordonen. Försäkringar och bränsle har företaget undersökt vilket som är 
lönsammats för dem.  

Vid ökning av transportuppdrag kan mer kapacitet behövas i form av fordon vilket resulterar 
att den gemensamma kostnaden för dirigering fördelas över fler fordon och blir därmed 
billigare utslaget per fordon.  

Ekipagets medelförbrukning av drivmedel är 4 liter per mil vilket skulle kunnas minskas med 
t.ex. utbildning i sparsam körning och lägre hastighet. Det blir en kostnad för utbildningen 
men om det slår väl ut kan bränslekostnaderna minska. Detta får följden att utbildning betalar 
sig omgående genom minskade bränslekostnader.  

6.2 Förarens kostnad 

Företagen är skyldiga att betala in arbetsgivaravgifter som är lagstadgade. Här finns inget 
direkt att minska kostnaderna.  

Kostnaden för löneökningar är vad facken förhandlar om varje år och blir vad det blir. 

I dagsläget finns ingen kostnad för friskvård. Om man väljer att inte investera i de anställda 
för att öka deras välbefinnande kan detta resultera i höjda kostnader i framtiden i form av mer 
sjukskrivningar.  

 

 

 



26 

6.3 Totalkostnad för transportuppdraget 

Ekipaget utgår från Landvetters flygplats där sträckan är ca 44 kilometer till 
avhämtningsplatsen som ligger i Borås. När godset har blivit lastat kör ekipaget vidare till 
avlastningsplatsen som ligger ca 400 kilometer från Borås. Den sammanlagda sträckan 
ekipaget kör blir ca 888 kilometer tur och retur. 

Kostnaden för enbart bränslet för sträckan med en medelförbrukning på 4 liter per mil och ett 
bränslepris på 11.29 kronor per liter blir det för sträckan tur och retur ca 4010 kronor. 

För att få en total överblick över sina kostnader kan transporttjänstens kostnader brytas ner till 
vad tjänsten kostar per dag och per kilometer.  
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6.4 Åtgärder till kostnadsreduktion 

De möjliga åtgärder eller förslag till kostnadsreduktion kommer här att redovisas fortlöpande 
gällande de olika områden man kan finna dom.  

Ecodriving är ett begrepp där stora besparingar kan erhållas genom att förare skickas på kurs i 
sparsamkörning. Förarna blir utbildade av sparcoacher i att köra sparsamt vilket minskar 
slitaget på däck och andra viktiga komponenter hos fordonet. Den största vinsten görs på 
bränsleförbrukningen som i snitt minskas med 10 %. Mervinsten utgörs av mindre utsläpp 
gällande avgaser och partiklar från däckslitage vilket gynnar miljön. 

Besparingar finns att göra genom att använda sig av regummerade däck som är betydligt 
billigare men ändå besitter de egenskaper som nya däck har. Användandet av regummerade 
däck och rätt däcktryck eller ännu bättre är det med ett visst övertryck i däcken vilket ger 
stora besparingar samt skonar miljön. 

De logistiska förändringar som påverkar avkastningen enligt Dupont-modellen är intäkter, 
kostnader och kapitalbindning. Intäkterna är beroende av att man kan tillgodose en säker 
leveranstid, leveranssäkerhet och leveransprecision. En sänkt hastighet borgar för att man kan 
säkerställa leveranstiden, leveransservicen och leveranspålitligheten på ett för kunden mer 
tillförlitligt sätt.  

Kostnaderna utgörs av själva transportkostnaden där bränslekostnaden utgör den största 
kostnaden. Bränslekostnaden reduceras med hjälp av sänkt hastighet för transportern.  

Kapitalbindningen utgörs av de fordon som införskaffas till rörelsen. Leasing av fordon är ett 
sätt att inte binda upp rörelsens kapital. 

Hastigheten är för utförandet av transportuppdraget den viktigaste parametern i denna 
uppsats. Genom att sänka hastigheten får man en direkt belöning av en lägre 
drivmedelsförbrukning, en säkrare körstil med färre olyckstillfällen, en renare miljö samt en 
direkt avkastning enligt Dupont-modellen.  

I tabellerna nedan redovisar hur många minuter det tar att köra den aktuella sträckan vid olika 
hastigheter, bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 .Ekipaget som används för sträckan får 
framföras med en maximal hastighet av 80 km/h. Tabellen visar även hastigheten 90 km/h 
enbart för att visa att denna hastighet inte ger en så stor tidsvinst på sträckan utan den är också 
olaglig för ekipaget att framföra. Dessutom vid händelse av hastighetskontroll genereras 
fortkörningsböter för föraren som inte Flygfrakt AB står för. Därutöver ger 
hastighetsökningen ökade bränslekostnader och utsläpp. 

Ekipagets hastighet                   Tiden det tar för ekipaget att köra 888 km Bränsleförbrukning

90 km/h 592 minuter 4,6 l/mil 
80 km/h 666 minuter 4,0 l/mil
70 km/h 761 minuter 3,6 l/mil  

Ekipagets hastighet CO2 utsläpp

90 km/h 51200 kg/CO2
80 km/h 30720 kg/CO2
70 km/h 20480 kg/CO2  
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7. Diskussion 

Det har inte hänt så mycket på motorsidan principen är i stort sett den samma med 
förbränning av fossila bränslen. Att chippa motorn framstod som ett gott alternativ gällande 
minskningen av drivmedel och höjningen av prestanda den medför. Den biverkning som 
uppstår vid chippning av motorn är att det inte sker någon total förbränning av bränslet vilket 
resulterar i sämre rening av avgaserna. Det är inte passande för ett transportföretag som 
förespråkar miljön att använda sig av alternativ som bidrar till en försämrad miljö.   

Vid lågkonjunktur har det varit tufft för dem som tecknat leasingkontrakt. Leasingkontrakten 
löper vanligtvis på tre år. Transportföretagen som står utan uppdrag sitter fast i ett kontrakt 
som inte går att säga upp. Föraren går att friställa med de bestämmelser som finns men 
avgiften för det leasade fordonet löper på som vanligt vare sig man använder det eller inte. 
Det som förespråkas som bra för kapitalbindningen är inte mycket värt med ett 
leasingkontrakt utan transportuppdrag. Fördelen med att man köpt sitt fordon är att när 
uppdragen är få eller inga går fordonet att sälja i bästa fall. Vid en stabilare konjunktur kan 
leasing vara till fördel vid en expansion av rörelsen eller när man startar en ny rörelse inom 
transportsektorn.  

Utbildning av förarna i sparsam körning känns mer eller mindre som att det borde vara en 
obligatorisk utbildning som varje transportföretag betalar för.  

Att hålla ner hastigheten för med sig så pass mycket i form av kostnadsbesparingar och 
mervinster att det är generellt är där den största besparingen finns att hämta.  

Tid är pengar sägs det ofta. Desto snabbare saker och ting utförs desto högre vinst. Men med 
ett omvänt läge där sänkt hastighet står för den stora besparingen har tiden fått en annan 
betydelse. 
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8. Slutsatser  

Efter kostnadsanalysen på Flygfrakt AB har vissa intressanta slutsatser växt fram. Det finns 
vinster att hämta för företaget genom en hastighetssänkning av ekipaget, en översyn av 
däcktryck samt inköp av regummerade däck såväl som utbildning för förarna i sparsam 
körning. Vid dessa åtgärder blir mervinsterna mindre utsläpp gällande avgaser och partiklar 
från däckslitage vilket gynnar miljön, ger en säkrare körstil som minskar olyckstillfällerna, 
samt ger en direkt avkastning enligt Dupont-modellen.  

De åtgärder vi föreslår är därför följande; 

• Hastighetssänkning  

• Schematisk kontroll av däcktryck 

• Inköp av regummerade däck istället för nya däck 

• Utbildning i sparsam körning  

• Involvera anställda i åtgärderna   

En ekonomisk analys vad företaget tjänar på detta är att vid en hastighetssänkning från de 
gällande 80 km/h till 70 km/h ger en besparing på 4 liter bränsle per 100 km vilket resultera i 
en bränslebesparing på 35,52 liter drivmedel per körning. Enligt uppgifter från förare som 
tillförfrågades körs ekipaget i 90 km/h. Denna hastighetsökning skulle resultera i en 
bränsleförbrukning på 6 liter mer bränsle per 100 km vilket skulle ge bränsleökning med 
53.28 liter per körning.  

Vid en hastighetssänkning från 90 km/h till 70 km/h blir bränslebesparingen 88.8 liter och den 
ekonomiska besparingen 1000 kr per körning. Genom implementering av sparsam körning 
uppnås ytterliggare 10 % i besparing per körning. Användandet av regummerade däck samt 
ett rekommenderat övertryck i däcken ger en besparing på årsbasis med 156 000 kr.  

Detta ger sammantaget företaget Flygfrakt AB en årlig besparing på 442 000 kronor gällande 
den aktuella rutten. 
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