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Titel  E-freight – Effektivisering av fraktflygbranschen 

Problem  Fraktflyget är en pappersintensiv bransch, varje flygning bär med sig ungefär 30 

olika dokument och under ett år skulle de fylla 39 Boeing 747 med enbart 

dokument. Som ett led i det här har IATA startat ett projekt kallat e-freight. Det är 

ett program där alla i leverantörskedjan är involverade, inklusive tull och 

myndigheter. E-freight siktar in sig på att eliminera behovet av fysiska dokument 

tillsammans med godset. E-freight reducerar pappershantering och 

processkostnader men även väntetider samt förbättrar spårning av gods och 

bidrar till en bättre miljö via en reducerad papperskonsumtion  

Syfte Syftet är att beskriva och förklara hur e-freight fungerar och på vilket sätt e-freight 
kan leda till effektiviseringar och besparingar för fraktflygbranschen. Vidare avser 
uppsatsen att undersöka hur etablerat e-freight är. 

Metod Det teoretiska ramverket är uppbyggt runt logistik och logistisk lönsamhet, fysiska 

transporter, IT-lösningar för logistik, XML, förändringsarbete samt elektroniska 

tjänster. Det empiriska materialet i uppsatsen inhämtas genom kvalitativa 

intervjuer med branschorganisationen IATA:s cargo manager för nordic/baltic 

division samt potentiella användare av e-freight. Empirin kommer också att bestå 

av sekundär information som hämtas från IATA:s dokumentation samt artiklar 

skrivna av inom branschen yrkesverksamma personer.  

Slutsats Undersökningen visar på en mycket klar möjlighet till effektivare processer och 

kostnadsbesparingar med hjälp av e-freight. Processerna för e-freight öppnar 

många möjligheter till effektiviseringar som efterfrågas inom branschen och 

målsättningen är väl understödd av både teoretiker och praktiker. Svårigheter med 

att införa e-freight i praktiken är dock ett hinder på vägen, förändrade regelverk, 

arbetssätt och rutiner möter hinder och skulle behöva stödjas av tydligare ledning, 

samarbete och support.  

Egna tankar Författarna anser att aktionsforskning skulle vara intressant som arbetssätt för att 

stödja och vidareutveckla arbetet med e-freight samtidigt som bristerna inom 

forskningsområde delvis skulle åtgärdas. 

 

 

 



Abstract 
 

Date  June 2, 2010    Master Thesis in Business Administration/IT 

Authors Jennie Andersson, Niklas Fridell Supervisor  Therese Hansen 

Department Institution of sustainable society and technology development (HST) 

Title   E-freight – Improving the efficiency of air cargo 

Problem Air cargo is a paper intensive industry and every flight carries roughly 30 different 

documents and during one year all these documents alone equals the payloads of 

39 Boeing 747’s. With that in mind air cargo carriers are embracing a renewal of 

paper-handling processes, which is the core issue of IATA’s e-freight project. E-

freight is a project where every stakeholder in the supply chain is involved, includ-

ing customs and authorities. The aim of e-freight is to eliminate the need of paper 

documents that is associated with the transported cargo. E-freight drastically re-

duces paper management, process costs and delivery times while also improving 

tracking of goods and contributes to a better environment because of the reduced 

need of paper document 

Purpose The purpose of this thesis is to describe and explain how e-freight works and how 

e-freight can lead to a more effective and cost-efficient air cargo industry 

Method The theoretical framework is constructed around logistics and logistic profitability, 

physical transports, IT-solutions for logistics, XML, change management and elec-

tronic services. The empirical data for this thesis was obtained from qualitative in-

terviews with IATA’s cargo manager for the Nordic/Baltic division and by phone 

interviews with potential users of e-freight. The empirical data is also comple-

mented by documentation gathered from IATA and articles written by authors in 

the air cargo industry. 

Conclusion The survey in this thesis reveals a good possibility for improved processes and 

cost-cuttings with the use of e-freight. E-freight can very well be the answer for a 

more efficient air cargo industry and the purpose of e-freight is supported by both 

scholars and those in the field. However, the difficulty of implementing e-freight 

worldwide is clear. There is a need of changed regulations, modes of operation and 

routines and these issues would benefit from clearer management, better coopera-

tion and support. 

Reflections The authors suggest action-research within e-freight would be an interesting way 

to support and to further develop the work with e-freight and at the same time ad-

dress the issues that are connected to the e-freight project. 
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Begreppsdefinition 
3PL= Tredjepartslogistik. En tredje part tar på sig ansvaret att sköta en del, eller alla 

logisstiktjänster som krävs för att uppfylla de krav på materialflöden mellan en tillverkare 

och dess kunder. 

IATA = International AirTransport Association. Medlemsägt branschorgan inom 

flygindustrin. Har idag 230 medlemmar som gemensamt står för 93 % av all reguljär 

flygtrafik.  

Integrators = Stora globala speditörer som även bedriver fraktflygverksamhet. Exempel på 

företag inom denna genre är DHL, FedEx och UPS. 
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1.0 Inledning 
I det här kapitlet försöker författarna ge en grundlig förklaring av problemområdet 

fraktflyg och e-freight som tas upp i uppsatsen. Detta mynnar sedan ut till vår 

problemformulering, som följs av uppsatsens frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Enligt branschorganisationen IATA (International Air Transport Association) omsatte 

fraktflyget år 2009 ca 44,4 miljarder US-dollar samtidigt som den sysselsatte 32 miljoner 

människor världen över (www.iata.org1). Fraktflyget är en växande bransch. Den 

amerikanska luftfartsmyndigheten FAA uppskattar att amerikanska fraktflyget i volym 

kommer öka med 3,1 % årligen mellan år 2007-2017 (Morton 2007) och enligt Lumsden 

(2006) beräknas det globala fraktflyget att öka med ca 7 % årligen under samma period. När 

det gäller fraktvolym ligger Stockholm Arlanda på en femte plats i Europa, då de under 2008 

hade ca 500 000 ton i fraktvolym (www.lfv.se), dock är det ett stort gap till världens största 

fraktflygplats, Memphis i USA som hade 3 697 806 ton, följt av Hong Kong med 3 350 000 

ton (www.airportbusiness.com). De största renodlade fraktbolagen är amerikanska FedEx 

och UPS, som enbart sysslar med frakt. Men även för gemene man ”vanliga ”bolag såsom Air 

France-KLM och Lufthansa har egna fraktdivisioner. De flesta flygbolagen flyger inte frakt 

enbart utan kombinerar passagerare/frakt på samma flygning. Faktum är att 60 % av all frakt 

kommer från passagerarflygplan (Bowen, 2002). 

Flygtiden utgör endast 20-30% av den totala transporttiden och resterande tiden består av 

terminalhantering, förtullning och övriga hanteringsprocesser. Den relativt långa 

hanteringstiden som ligger utanför själva flygtiden medför tyvärr att flyget som transportsätt 

inte är fullt så konkurrenskraftigt som det skulle kunna vara. Inom Europa är den totala 

transporttiden i stort sett densamma för flyg och biltransporter vilket oftast beror på flygets 

hanteringstider. För att komma till rätta med fördröjningar orsakade av dokument- och 

förtullningsrutiner har olika datasystem tagits fram för att effektivisera dessa.(Pewe, 2002) 

Trots att bedömningen är att fraktflyget kommer att fortsätta öka är behovet av 

effektivisering för att stärka branschens konkurrenskraft stort. Nya upplägg och lösningar av 

transportuppdrag kommer att vara nödvändiga för att flyget som transportmedel ska 

fortsätta att växa på en hårt konkurrensutsatt marknad. (Lumsden, 2006) 

Möjligheterna att sänka kostnaderna inom logistikbranschen är väldokumenterade och 

förutsättningar för logistiken att förändras finns i och med den snabba utvecklingen av 

informationsteknologi som sker.  Genom att använda IT kan logistiken effektiviseras och 

möjligheter till kostnadsbesparingar hittas. (Fredholm, 2006) Fraktflyget är en 
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pappersintensiv bransch, varje flygning bär med sig ungefär 30 olika dokument och under ett 

år skulle de fylla 39 stycken Boeing 747 med enbart dokument. (www.iata.org1) Många 

fraktbolag önskar att deras bransch skulle ta efter passagerarflygets arbetssätt med att 

minska pappershanteringen (Karp 2008). Den 1:a juni 2008 markerar det datum då alla 

flygbiljetter hade övergått till e-ticketformat, genom det här initiativet sparade flygbolagen 

gemensamt tre miljarder USD (www.iata.org3). Flygplanstillverkaren Boeings analytiker 

menar att konkurrensen inom fraktflygsbranschen kommer öka, marknadskrafterna kommer 

kräva ännu mer punktlighet och kostnadseffektiva processer och därför ses en förnyelse av 

processerna med pappershantering positivt av fraktbolagen (Morton, 2007). Som ett led i det 

här har IATA startat ett projekt kallat e-freight. E-freight är en samling processer och 

standarder, inget centralt datasystem. Det är ett program där alla i leverantörskedjan är 

involverade, inklusive tull och myndigheter. E-freight siktar in sig på att eliminera behovet av 

fysiska dokument tillsammans med godset. E-freight reducerar pappershantering och 

processkostnader men även väntetider, förbättrar spårning av gods och bidrar till en bättre 

miljö via en reducerad papperskonsumtion. Den stora betydelse som fraktflyg har för en 

växande världshandel och de antagna möjligheter till effektiviseringar som finns med hjälp 

av e-freight gör detta till ett intressant område att studera. 

1.2 Frågeställning 

Hur förändrar och effektiviserar e-freight processer inom fraktflygbranschen? 

På vilket sätt innebär e-freight kostnadsbesparingar för fraktflygbranschen? 

Hur etablerat är e-freight i dagsläget? 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och förklara hur e-freight fungerar och på vilket sätt e-freight kan leda 

till effektiviseringar och besparingar för fraktflygbranschen. Vidare avser uppsatsen att 

undersöka hur etablerat e-freight är 

1.4 Avgränsning 

Begreppet e-freight är brett och berör många parter som uppsatsen i sig inte avser att 

studera. I och med att fraktflyg är en del av logistikbranschen blir det därmed omöjligt att 

studera fenomenet e-freight utan att ha nämnt speditörer, tullverksamhet och kunder då 

dessa parter är starkt integrerade med varandra. Men då det är IATA som är initiativtagare 

till e-freight så är det inverkan på flygbranschen som står i fokus.  
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2.0 Metod 
I metodkapitlet förklaras författarnas ämnesval mer ingående, hur teorimaterialet samlats 

in och vilka sökbegrepp som använts. Vidare beskrivs uppsatsens teoriram och dess 

uppbyggnad och hur den empiriska undersökningen gått till väga. 

Bakgrunden till uppsatsen är författarnas stora intresse av flygbranschen och detta i 

kombination med att författarna finner det intressant att analysera förutsättningar för att 

skapa lönsamma bestående verksamheter har lett fram till ämnesvalet. Arbetet har föregåtts 

av en mindre förstudie (Bilaga 1) av tidigare forskning inom ämnesområdet för att fastslå 

vilken tidigare forskning som finns och vad den säger. Utifrån denna förstudie bestämde 

uppsatsförfattarna sig för att undersöka fenomenet e-freight som är elektronisk 

dokumenthantering inom fraktflygbranschen. Under arbetet upptäckte författarna att e-

freight berör hela logistikkedjan och inte bara fraktflyget, och på grund av det här har 

författarma utökat undersökningen till att delvis omfatta andra intressenter i logistik-kedjan. 

Genom den utökade undersökning hos både flygbolag och speditörer blev författarna 

medvetna om svårigheter att introducera e-freight, varför författarna valde att komplettera 

den teoretiska referensamen med förändringsarbete.  

2.1 Skapande av teoretisk referensram 

Denna del av litteraturstudien är grunden till det teoretiska ramverk som finns i uppsatsen. 

Underlaget till det har författarna hämtat via studier av böcker, tidsskrifter och artiklar som 

huvudsakligen hämtats från Mälardalens högskolebibliotek samt bibliotekets databaser. 

Inriktningen på sökbegrepp har varit logistik och logistisk lönsamhet, fysiska transporter, 

IT-lösningar för logistik, XML, förändringsarbete samt elektroniska tjänster. Valet av 

teoretisk referenslitteratur är medvetet relativt brett. Den förstudie som har utförts har visat 

att vetenskapligt granskad forskning inom det specifika området för e-freight och elektronisk 

dokumenthantering saknas i stor utsträckning. Mot bakgrund av detta skulle en induktiv 

ansats, forskningsarbete med empiri som utgångspunkt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006) vara ett lämpligt vägval. Dock har författarna valt att försöka utföra en studie av 

deduktiv ansats, utgå från befintliga begrepp och teorier (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006). Detta har inneburit att valet av teoretisk referensram har fallit på dels övergripande 

teori inom ämnesvalet och dels på vad som kan betecknas som teoretiska 

empiribeskrivningar. Skälet till detta är att författarna vill ge läsaren en god grundsyn på vad 

logistik är, hur logistik fungerar och vilka förutsättningar som finns för effektiviseringar och 

vad dessa kan medföra. Vidare anser författarna att en grundläggande och övergripande 

beskrivning av det aktuella ämnesområden är intressant och betydelsefull för att skapa ett 

korrekt sammanhang för det undersökta området. Det valda teoretiska ramverket anses 

tillfredsställa detta på ett bra sätt trots sin något empiriska inriktning. Viljan att ge denna 
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grundsyn i kombination med bristande tillgång till befintlig forskning inom det studerade 

området medför också att det teoretiska ramverket är bredare än uppsatsen grundämne. Det 

här återspeglas i analys och slutsats då dessa blir smalare än vad det teoretiska ramverket 

lovar. Detta har dock valts medvetet då författarna som tidigare nämnts, anser att behovet av 

grundläggande förståelse för ämnet bör prioriteras samt medvetenhet om bristande tillgång 

till tidigare forskning kring uppsatsens ämnesområde. 

2.2 Datainsamling 
Den förstudie som gjorts har visat att mycket teoretiskt material om fraktflyg är producerat 

av inom branschen yrkesverksamma personer. Detta material och  skriftligt material från 

branschorganisationen IATA räknas som sekundärkällor. Dessa sekundärkällor underbygger 

den empiriska studien av uppsatsen. Som primärdata klassas det material som författarna 

själva samlat in (Lundahl & Skärvad, 1999). I denna uppsats utgörs primärdata av de utförda 

intervjuerna. 

Som primärkällor räknas intervjuer med personer inom IATA nordiska division, samt 

intervjuer med företrädare för olika frakt- och speditionsföretag. Huvudfokus vid intervjuer 

har varit: 

- nuvarande processer, svårigheter/problem, önskemål om förändringar 

- utvecklingsmöjligheter  

- resurser 

- kostnadsbesparingar 

Uppsatsens utförda stora huvudintervju med företrädare för IATA har spelats in och sedan 

sammanställts på papper, vilket anses hanterbart då det endast handlar om en intervju. För 

att uppnå så hög kvalitet som möjligt har vi vidtagit följande åtgärder; Använda pålitlig 

teknisk utrustning för inspelning, ge intervjuobjekten möjlighet att förbereda sig på frågorna 

och försökt vara så bra pålästa som möjligt för att kunna skapa relevanta frågor samt kunna 

dra relevanta och rimliga slutsatser av informationen. Intervjuer med företrädare för frakt- 

och speditionsföretag har utförts som telefonintervjuer där svaren har antecknats i samband 

med intervjutillfället. Dessa intervjuer valdes att utföras som telefonintervjuer, dels för att 

hinna utföra så många intervjuer som möjligt men även för att antalet frågor begränsade sig 

till endast 10 stycken enligt vår bedömning lätt besvarade frågor.  

2.4 Källkritik 
Som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) skriver är de viktigaste källkritiska kriterierna 

samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik samt äkthet. Den förstudie som gjorts har visat att 

mycket teoretiskt material om fraktflyg är producerat av inom branschen yrkesverksamma 

personer. Mot bakgrund av detta har det teoretiska materialet granskas noggrant för att hitta 
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opartisk information samt att det teoretiska ramverket baserats på mer allmänt hållna teorier 

om logistik, transporter, effektivitet och it-lösningar. Detta för att tillgodose frågeställningar 

angående tendenskritik. Beroendekritik som innebär kontrollering av att de källorna 

författarna använder sig av är oberoende av varandra är inte aktuell i detta fall då de 

intervjuade personernas svar inte är beroende av varandra. Källornas äkthet kan vara ett 

problem vid exempelvis informationssökning via internet. Genom att välja litteratur som är 

vetenskapligt granskad samt tydligt är producerad utanför den aktuella branschen har 

författarna säkerställt det teoretiska ramverkets äkthet. Uppsatsens teoretiska referensram 

motsvarar inte det studerade området i full utsträckning utan används i stor utsträckning för 

att skapa en ram av förståelse för området inom vilket det studerade ämnet e-freight 

återfinns. Detta har fått till följd att det teoretiska ramverket är utan debattering. Författarna 

anser detta acceptabelt mot bakgrund av att det teoretiska ramverket används mer som 

byggstenar för en god grundsyn än som analysmaterial. Detta bör dock uppmärksammas och 

får till följd att en viss kritik kan riktas mot källorna till det teoretiska ramverket då de får stå 

odebatterade. 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) definieras reliabilitet som ett objektivt 

mätinstrument som skulle givit samma resultat om undersökningen skulle ägt rum av andra 

undersökare vid annan tidpunkt. De genomförda intervjuerna i den här uppsatsen har skett 

med personer som har stor kännedom om den undersökta verksamheten. Därför anser vi att 

en undersökning utförd vid ett annat tillfälle skulle kommit fram till samma resultat med 

enda undantag att det studerade fenomenet i sig kan ha utvecklats. I och med att intervjuerna 

som genomförts har haft karaktären mer av diskussion än strikt intervju samt att 

respondenterna getts stora möjligheter att svara fritt på frågor, så kallade semi-strukturerade 

intervjuer, finns en viss risk att författarna har påverkat respondenterna. 

Validitet innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) att undersökningen mäter det 

som är avsett att undersökas. Uppsatsens intervjufrågor är utformade efter det valda 

teoretiska ramverket vilket innebär att frågorna är begränsade att röra det aktuella 

ämnesområdet och endast ge svar som inte rör andra delar än det aktuella ämnesområdet. 
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3.0 Teoretisk referensram 
Kapitlet syftar till att ge en fullständig presentation av uppsatsens teoretiska referensram 

och dess huvudområden; logistik, logistikekonomi samt effektiviseringslösningar som är 

baserade informationsteknologi och förändringsarbete. 

3.1 Logistik i allmänhet 

Enligt Fredholm (2006) är logistik ”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara 

eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad” (s. 

15). 

Traditionellt har de fysiska aktiviteterna varit mest i fokus; exempelvis att köpa in varor, 

lagerhållning och distribuera dem vidare. Logistik kan ha olika betydelser beroende på vem 

man frågar.  Logistiken kan sluta vid kundens dörr, eller vid en lastbrygga medan det för 

andra innebär montering och anpassning eller andra särskilda moment där logistikföretagen 

tar på sig rollen som sin uppdragsgivares förlängda arm hos slutkund. (Fredholm, 2006) 

Logistik är en väsentlig del av verksamheten för varuproducerande företag som binder stort 

kapital. Logistik kan delas upp i följande områden: inköpslogistik, produktionslogistik, 

förpackningslogistik, fysisk distribution samt den mer övergripande kvalitetssäkring. (Pewe, 

2002) De två ekonomiska faktorerna inom logistiken är logistikkostnader och 

kapitalbindning (Jonsson & Mattson, 2005). Genom ett välstrukturerat och anpassat sätt att 

arbeta med logistik kan företag höja sin lönsamhet rejält (Pewe, 2002). Kaipia (2009) menar 

att ett förbättrat och gemensamt informationsflöde är en klar effektiviseringsfördel inom 

logistikarbete. Trots att många företag idag arbetar prioriterat med logistikområdet finns 

ändå en tendens till ökade kostnader. Skälen till detta är bland annat: sortimenten har 

vidgats, produkter har blivit mer kortlivade, marknaderna är snabbare, genom globalisering 

har avstånden ökat och distributionssystemet blivit mer komplext. (Pewe, 2002) Att 

identifiera och mäta dessa kostnader är en väsentlig grund för att värdera 

effektiviseringsåtgärder. Kostnaderna kan mätas för processer, organisationer eller nätverk. 

Som logistikkostnader räknas exempelvis: transport- och hantering, emballage, 

lagerhållning, order, administration, brist- och försening, kapacitet och miljökostnader. 

Samtliga nämnda kostnader påverkar lönsamheten direkt och effektiviseringar inom dessa 

områden är alltså uppenbart kopplade till förbättrad total lönsamhet. (Jonsson & Mattson, 

2005) 

Fysisk distributionsadministration är inte bara ett sätt att arbeta med företagets konkreta 

fysiska distributionsresurser utan också ett sätt att stödja företagets inköps-, produktions- 

och marknadsfunktioner för att nå bästa ekonomiska utfall för företaget som helhet 

(Lumsden, 2006). Vilken strategi och vilka val av distributionsstrukturer ett företag väljer att 
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göra har en avgörande betydelse för konkurrensförmåga och lönsamhet (Jonsson & Mattson, 

2005; Meixell & Norbis, 2008).  ”Rätt” val av distribution påverkar samtliga led i 

logistikkedjan. I praktiken innebär detta att fysisk distributionsadministration är ett verktyg 

för både strategisk, taktisk och operationell utveckling inom företaget. Vad är då ”rätt” val av 

distribution? Det innefattar dels val av distributionssätt och dels val av leverantör. Olika 

distributionsätt innebär olika emballering, leveranstid, försäkringar, lagerhållning, 

dokumentation och information. Distributionen måste också anpassas till marknaden och 

dess behov. Vid val av leverantör för utförande måste hänsyn tas till komponenter som 

tillförlitlighet, leveranssäkerhet, anpassningsbarhet till företagets interna system, flexibilitet 

samt olika former av resurser, bland annat inom IT. Vid export och import blir inverkan av 

transport-, informations- och dokumentsystem än mer väsentlig på företagets kostnader. 

(Pewe, 2002) Medvetenheten om betydelsen av dessa val har enligt Premeaux (2002) ökat 

hos fraktföretag och viljan att utveckla olika informationssystem för att stödja fraktåtagandet 

och kundkontakten är mer angelägen än tidigare. 

3.2 Logistik i samverkan 
Enligt Ballou (2007) började intresset för att studera och förbättra den fysiska distributionen 

ta fart under 1950-talet. Vid den här tiden var marknadsföring det dominanta temat bland 

både forskare och praktiker vilket fick som följd att de inte inkluderade distribution som en 

del av den klassiska marknadsmixen. Företagen hade helt enkelt lagt för mycket fokus på 

transaktioner än fysisk distribution. (Ballou, 2007) En undersökning som gjordes av Lewis, 

Culliton och Steele år 1956 skulle dock ändra på allt, enligt Ballou (2007). Undersökningen 

hette The Role of Air Freight in Physical Distribution och studien var väldigt rak på sak och 

ställde frågan: Hur kan fraktflyget bli mer konkurrenskraftigt när deras kostnader är väldigt 

mycket högre än alternativa logistiklösningar som lastbil och båt. Undersökningen  avslöjade 

att man måste se logistik som en totalkostnad istället för en transportkostnad. Med andra 

ord, trots att det kostar mer kan fraktflygets snabba leveranser och pålitliga service leda till 

lägre varulagerskostnader – både för avsändare och mottagare. Totalkostnadskonceptet var 

fött och skulle dominera mycket av 1960-talets forskning (Ballou, 2007). Inom ramarna för 

det nya konceptet studerades aktiviteter som inventarier, varulagerhantering, transport och 

lokalplanering, stor vikt lades på företagens utgående gods då denna kostnad stod för 2/3 av 

företagens totala logistiska kostnader (Ballou, 2007). Ganska omgående myntades begreppet 

business logistics och detta omfattade all logistisk aktivitet inom företaget, även 

inkommande gods. Begreppet beskrev business logistics i termer både om inköp och 

lagerhållningsfunktion av råmaterial (physical supplies) samt distribution av färdiga varor 

(physical distribution) men det ansågs även att logistik är något som inträffar genom hela 

värdekedjan – från producent till slutkund. (Ballou, 2007) 
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Ballou (2007) tar upp de stora kostnaderna inom logistik då forskningsområdet fortfarande 

var relativt nytt. På 70-talet uppskattades det att 15 % av USA:s BNP kommer från 

logistikbranschen, i Storbritannien gick 16 % av all försäljning till logistik, och i Japan var 

siffran ännu högre på 70-talet: 26,5%. Det fanns vissa företag enligt Ballou (2007) vars 

logistiska kostnader uppgick till 32 % av all varuförsäljning. Logistikens ovanligt höga 

kostnader ledde till att en forskare beskrev området som ”det sorgligt bortglömda men mest 

lovande affärsområdet i USA” (Ballou 2007, s. 4). Ballou (2007) menar att 60-talets 

business logistics-koncept inte särskiljer sig mycket från dagens Supply Chain Management-

koncept, förutom att det på den tiden låg fokus på koordinera interna aktiviteter medan 

dagens SCM lägger stor vikt på integrering och koordinering mellan externa parter. SCM bör 

ses som en evolution istället för en revolution (se Figur 1), detta på grund av att SCM i mångt 

och mycket inte är något nytt och att pionjärerna inom logistisk forskning såsom Heskett et 

al. redan på 1960-talet talade om samma idéer och visioner som dagens SCM-forskare 

(Ballou, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Evolutionen inom SCM (Ballou, 2007) 

 

The Council of SCM professionals (CSCMP) har definierat SCM som något som omspänner 

planering och hantering av alla aktiviteter inom inköp, kontakt med leverantör samt alla 

logistiska aktiviteter. 

 SCM är en huvudprocess och logistik är således en del av SCM som planerar, implementerar 

och reglerar effektiva flöden och lagring av gods, tjänster och tillhörande information mellan 

avsändare och mottagare för att kunna möta kunders behov. (Ballou, 2007). Figur 2 

illustrerar det här överskådligt.  
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Figur 2. Logistik – en del av SCM (egen illustration, 2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I och med att trender pekar mot mindre varulager och snabbare 

lageromsättningshastigheter, ses fraktflyg som en alltmer viktig aktör i företagens 

distributionssystem, trots att det är dyrare transportsätt.  Flygplatsens roll som nav i 

fraktflygets värdekedja blir därför en av de viktigare bitarna i en framgångsrik 

leverantörskedja, speciellt i denna tid av globalisering och när Just-in-timerutiner och e-

commerce blir allt mer vanligare.  Företag bör alltså integrera flygplatsens infrastruktur i 

deras värdekedjor, istället för att behandla flygplatsen som en externitet eller ett nödvändigt 

ont som godset måste passera igenom.  (Low, Yuan &  Tang, 2008) Under senare år har 

informationsflödet blivit allt viktigare för en effektiv logistik, det är nästan så att 

informationsflödena är minst lika viktiga som godsflödena. (Fredholm, 2006) 

Enligt Fredholm (2006) har det skett en stor förändring inom logistikbranschen, det har 

bildats en tydlig uppdelning mellan små och stora företag, där de stora företagen har en 

tendens att bli ännu större då de ofta ingår i internationella koncerner. Den enda chansen för 

små företag att klara sig kvar i den stenhårda konkurrenssituationen är att de blir 

nischspelare, eller att de samarbetar med varandra inom ett nätverk. Mellan de små och stora 

logistikföretagen finns det något som kan beskrivas som ett tomrum, det är tydligt att 

medelstora företag har svårt att positionera sig. De stora varuproducerande företagen inom 

industrin brukar oftast anlita de stora logistikföretagen och det är inte ovanligt att all logistik 

läggs ut på ett enda företag. Det finns dock en motstrategi, menar Fredholm (2006), och den 

går ut på att man ser logistiken som en del av sin kärnverksamhet och därmed anlitar de med 

speciell spetskompetens för att skapa effektiva varuflöden, och det är här som de mindre 

företagen kan tjäna pengar. (Fredholm, 2006) 
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Informationsteknik (IT) är för transportindustrin en stor utmaning idag. Kan 

logistikföretagen ta till vara IT:s möjligheter kan bättre villkor för tillväxt och lönsamhet 

skapas. De flesta företag har en syn på IT-stöd inom logistikbranschen som ett slags verktyg 

som kan användas för att rationalisera och sänka sina kostnader. Å andra sidan erbjuds det 

offensiva möjligheter, erbjudandena till kund kan bli mer flexibla, fler tjänster kan erbjudas 

och högre mervärde skapas. (Fredholm, 2006). Den snabba utvecklingen av IT har inneburit 

att logistiken förändrats. IT erbjuder effektivare logistik, logistikföretagen kan erbjuda sina 

kunder mer kostnadseffektiva och säkrare lösningar. Allt eftersom IT har utvecklats inom 

logistikbranschen är branschen i sig på väg mot en mer tjänsteintensiv fas. Prispressning på 

transporter kräver nya tjänster som logistikföretagen kan ta betalt för, som rådgivning till 

kunder exempelvis. Kopplingen mellan logistik och IT är en naturlig koppling. Den ökande 

elektroniska handeln har möjliggjort fler, men mindre sändningar, vilket i sin tur skapat 

nyare och bättre lämpade IT-tjänster som har större teknologiska krav, här räknas även den 

nya generationens mobilteknik in. Det samtida kravet på miljövänlig och effektivare logistik 

går också hand i hand med IT:s roll inom branschen. (Fredholm, 2006) Bengtsson et.al 

(2000) beskriver affärsrelationer som en sammanflätning av de tre områdena organisation, 

processer och informationsteknik. Organisationen beskrivs som den kunskap och kompetens 

som finns hos personal, processer beskrivs som det sätt på vilket olika uppgifter utförs och 

informationstekniken är de informations- och kommunikationssystem som används för att 

utföra affärsprocesserna. Fredholm (2002) menar att elektroniska tjänster används av två 

olika skäl; för att rationalisera en verksamhet och/eller för att stödja processutveckling. Mei 

& Xiaomei (2010) påpekar att användningen av elektroniska tjänster bland annat ger 

följande fördelar: 

• Tidsbesparingar 

• Kostnadsreduktioner 

• Effektivare affärsprocesser 

Enligt Mei & Xiaomei (2010)  leder elektroniska tjänster till att hastigheten i 

dokumentöverföring ökar, kostnader för papper minskar, felfrekvensen minskar och 

konkurrenskraften ökar. Fredriksson & Vilgon påpekade dock redan 1996 att förutsättningen 

för att elektroniska tjänster ska bli framgångsrika är att en stor andel i ett nätverk använder 

sig av tekniken.  

Enligt Nurmilaakso (2008) har teknologi för information och kommunikation en stor 

inverkan på hur företag gör affärer med varandra. Mei & Xiaomei (2010) menar att skälet för 

att använda elektroniska tjänster med sina affärspartners är för att skapa strategiska 
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konkurrensfördelar och ett ökat kommersiellt värde. Fredholm (2002) påtalar att de ökade 

kraven på företag att korta ledtider och minska kapitalbindningen i lagerhållning innebär att 

arbetet måste organiseras på nya sätt. Nurmilaakso (2008) påpekar att det utökade 

samarbete mellan affärspartners som finns till stor del har sin grund i en ökad integrering 

mellan företag. Denna integrering handlar till mycket stor del om kommunikation och utbyte 

av information och dokument. Information återanvändas på ett enkelt sätt och kan även 

enkelt överföras och delas med andra. Information som registreras vid färre tillfällen och 

istället återanvänds innebär dels betydligt snabbare hantering och dels minskar felfrekvensen 

avsevärt, vilket leder till att felsökningsbehovet minskar. Båda dessa effekter innebär 

minskade kostnader och är de tyngst vägande skälen för elektroniskt samarbete. Dock är 

detta på intet sätt enkelt, företag arbetar med olika informationssystem som fungerar på 

olika sätt och att överföra information är inte helt enkelt eller i vissa fall inte ens möjligt. Det 

innebär att manuell hantering krävs för att olika former av data ska vara överförbar. Dessa 

brister leder till stora kostnader som kan minskas genom användandet av gemensamma 

standarder för data. Standarder skapar ordning genom att minimera variationer. Att använda 

ramverk för elektroniska standarder bidrar till att definiera data, dess format och syfte vilket 

i sin tur leder till att informationssystem kan kommunicera snabbt och korrekt. Exempel på 

ramverk är EDI (Electronic Data Interchange) och XML (Extensible Markup Language). 

Nurmilaakso (2008)  

Det är dock lätt att blanda ihop begreppen då XML också är en form av electronic data 

interchange men den ser annorlunda ut än de traditionella standarderna (Nurmilaakso 

2008) Det finns olikheter mellan de äldre, etablerade EDI-varianterna och XML menar 

Nurmilaakso (2007). Enligt honom ser många XML som en mer flexibel och billigare lösning 

att implementera och använda, än jämfört med traditionella EDI-standarder som EDIFACT. 

Detta beror på att XML-meddelanden går att läsa, de består inte av kryptiska förkortningar 

och koder som traditionella EDI-meddelanden. XML är vidare mer strukturerat och är 

designat för att leverera data över internet (Jones 2005), vilket är oerhört relevant om 

informationen i meddelandet skall publiceras online men det behöver dock inte vara lika 

relevant ur SCM-synpunkt (Nurmilaakso 2007). XML har snabbt blivit en accepterad lösning 

sedan den standardiserades 1998 (Jones, 2005). Fördelarna med XML anses dock inte vara 

så stora att de inom närmaste framtid hotar att ersätta de vanligaste EDI-standarderna som 

EDIFACT och ASC X12 850 (Nurmilaakso 2007). Figur 3 illustrerar XML:s många olika 

användningsområden och integreringsmöjligheter.  
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Figur 3 XML:s många användningsområden (www.microsoft.com 2010) 

Professor Nils G Storhagen i Ahl & Johansson (2002) beskriver e-logistik som ett begrepp 

som avser senare års logistiska utveckling där IT:s nya revolutionerande möjligheter är 

drivkraften. Att utvecklingen inom e-logistik gått såpass fort beror på flera olika faktorer. 

Den största orsaken är den ökade kundfokuseringen. Logistik ses numera inte som ett enskilt 

verktyg, utan mer som en integrerad del i affären, som delvis stöds med hjälp en ny IT-

baserad infrastruktur där internet är en viktig del. Där den traditionella logistiken utgår från 

de fysiska flödena har e-logistik utgångspunkt bland de digitala flödena för att skapa 

affärsmässigt effektiva fysiska flöden, som med hjälp av e-logistik kan se helt annorlunda ut 

än tidigare.  (Storhagen i Ahl & Johansson, 2002) Storhagen listar tre punkter som sticker ut: 

1. Förändrade affärsmässiga förutsättningar. Storhagen menar att kunder ställer 

nyare och högre krav och för att möta dessa krav svarar logistikföretagen med nya 

icke-traditionella lösningar inom logistiken med IT som nyckelroll 

2. Nya effektivare organisatoriska strukturer. Organisatorisk integration i form 

av SCM (supply chain management) men även outsourcing med exempelvis 

tredjepartslogstik (3PL) är betydande inslag i den nya logistiken, inslag som hade 

varit omöjliga att förverkliga utan IT 

3. Den nya IT-baserade infrastrukturen. Mogen och anpassad mjukvara är ett bra 

stöd för att skapa bättre logistiklösningar (se figur 4), dock är det 

kommunikationsmöjligheterna som har haft störst betydelse då god kommunikation 

är avgörande för effektiv logistik. 
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Figur 4. Exempel på stödjande logistikprocesser (egen illustration, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storhagen (2002) menar att den nya tekniken helt förändrat strategiska spelplanen när det 

gäller visioner och möjligheter. Det var inte längesedan som logistikbranschen visste vad de 

ville göra, men inte hade verktygen till att göra det. Idag är det tvärtom, verktygen möjliggör 

så ofantligt mycket så att visioner och idéer faktiskt ligger steget efter. Det finns således 

fortfarande stor potential inom det logistiska utvecklingsarbetet. 

3.3 Förändringsarbete 
Företagens organisation, dess styrning och sätt att arbeta är baserat på principer som 

fastställdes för mer än tvåhundra år sedan, menar Hammer & Champy (1993). Chefer och 

företagsledningar bakom stora massproducerande företag blev förebilder för resten av 

näringslivet, men denna bilden gäller inte längre (Hammer & Champy, 1993). Detta 

resonemang stöds även av Mary (2008), som anser att det enda sättet att vara 

konkurrenskraftig i dagens globala samhälle kräver ett nytänk och en förvandling av 

nuvarande affärsprocesser för att möjliggöra förbättrad kvalitet, effektivitet och minskade 

kostnader. Den gamla filosofin som härstammar från Adam Smiths upptäckt att 

industriarbete bör brytas ned i dess enklaste och mest grundläggande moment passar inte in i 

det postindustriella samhälle vi idag befinner oss i. Idag bör momenten slås ihop till 

sammanhängande processer. ( Hammer & Champy , 1993). 

Teknologin har spelat en viktig roll i detta förändringsarbete. Den har förändrat 

konkurrensens natur på ett för företagen oväntat sätt. Teknologin har gjort det möjligt för 

företag att koppla ihop sina distributionssystem så att alla parter gynnas. (Hammer & 

Champy, 1993). Detta förhindrar så kallad terminalsjuka, ett uttryck som innebär att en 

anställd tar uppgifter från en dator och knappar in samma uppgifter igen i en annan dator. 

Terminalsjuka är enligt Hammer & Champy (1993) ett tecken på att en aktivitet har 

fragmenterats. Problemet kan dock lösas genom att man sätter ihop processernas olika delar 
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igen, vilket populärt kallas integration över avdelningsgränserna (Hammer & Champy, 1993). 

IT är instrumental inom förändring av affärsprocesser och olika flöden (Mary, 2008) och det 

är framförallt internet som ligger bakom den senare tidens ändringar av processer (Ahadi, 

2004). Ett företag är inte längre den enda källan till värdeskapande, utan det är en lagspelare 

i en värdekedja som aktivt bidrar till att tillfredställa slutkund när det gäller kvalitet, kostnad 

och tillgänglighet (Childerhouse & Towill, 2003).  Det är denna filosofin som ligger till grund 

för en integrerad värdekedja, där alla lagspelare agerar som en enhet. Det är dock viktigt att 

påpeka att sådana här förändringar i företagsfilosofier inte sker över en natt (Childerhouse & 

Towill). En undersökning (The Next Wave of Logistics: Global Supply Chain e-Efficiency) 

utförd av Baumgarten & Wolff i Childerhouse & Towill (2003) avslöjar många anledningar 

till varför detta är svårt. Undersökningen, som vände sig till företag i USA, Europa och Japan 

hade som syfte att samla in åsikter om hinder i SCM-integrering och re-engineering av 

värdekedjor. Det otvivelaktigt största hindret inom SCM-integrering var kunskapsbrist. 

Childerhouse & Towill (2003) menar att kunskapsbrist kan innebära tre saker: 

1. Brist på kunskap gällande vad som skall göras 

2. Brist på kunskap gällande hur man bör göra det 

3. Brist på kunskap gällande hur man säkerhetsställer att det kommer fungera 

Det andra hindret som ofta nämndes i samband med re-engineering var att nya arbetssätt 

saknade konkreta, erkända fördelar. För att komma över dessa frågor om integrering och 

även re-engineering krävs det en väldokumenterad verktygslåda för att verkställa 

processförbättring. (Childerhouse & Towill, 2003) Fördelar med integrerade processer kan 

bli enorma enligt Hammer & Champy (1993). Elimineringar av överlämningar av produkter 

och dokument betyder att man blir kvitt väldigt många fel, omarbetningar och sist men inte 

minst: förseningar.  Eftersom integrerade processer ger upphov till mindre fel behövs det 

mindre personalresurser att söka upp och åtgärda dessa fel och paradoxalt nog leder 

integrerade processer med mindre personal till förbättrad kontroll då färre människor är 

inblandade. (Hammer & Champy, 1993). IT har en hävande kraft, en förmåga att upphäva 

begränsningar i företags arbetssätt som gör att de företag som jagar konkurrensfördelar inte 

klarar av förändringsarbete utan IT, menar Hammer & Champy (1993). 
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4.0 Empiriskt resultat 
Kapitlet redovisar de resultat som framkommit vid de empiriska litteraturstudierna 

(sekundärkällor) samt intervjuer utförda hos IATA (primärkällor) och användare av  

e-freight. 

4.1 Beskrivning av fraktflyg som distributionssätt 

Användandet av flyg för att transportera gods i större utsträckning tog sin början efter andra 

världskriget, ett krig som hade inneburit en stor teknisk utveckling. Ett skäl till genomslaget 

för fraktflyget var det stora behov av varor som fanns i stora delar av världen i samband med 

återuppbyggnader efter kriget. Detta gjorde att flyget, som är mycket snabbare än båt, 

utnyttjades allt mer. (Lumsden, 2006) Genom de senaste decenniernas utveckling av bland 

annat kundorderstyrd produktion, central lagerhållning, krav på allt kortare leveranstider 

och en ökad globalisering har behovet av snabba och säkra tranporter ökat avsevärt 

(Lumsden, 2006; Jonsson & Mattson, 2005).  Flyg är det snabbaste sättet att förflytta gods 

över längre avstånd. Kostnaderna för flygtransporter är dock högre än för andra 

transportsätt, både vad gäller fasta och rörliga kostnader. (Lumsden, 2006) I och med att 

fraktflyget blir mer kostnadseffektivt har förutsättningarna för direktleveranser på kort tid 

över stora avstånd ökat (Jonsson & Mattson, 2005). Semeijn (1995) påpekar dock att 

internationella transporter generellt är komplexa med stora försäkringskrav och stora 

volymer dokument. 

Tiden är det uppenbara skälet som talar för fraktflyg som transportmedel och detta blir 

viktigast vid avståndsmässigt långa transporter. Andra fördelar med flyg som transportsätt är 

att kostnader för emballage och skador är låga. Nackdelar med fraktflyg är att lastkapaciteten 

är relativt liten, kostnaden är hög och inverkan på miljön är stor. Beräknat på total kostnad 

för den fysiska distributionen är dock fraktflyget i många fall konkurrenskraftigt, dels tack 

vare den lägre emballage- och skadekostnaden men främst genom att den snabba 

leveranstiden innebär lägre kapitalbindning för lagerhållning. (Pewe, 2002) Härigenom blir 

fraktflyget mer konkurrenskraftigt desto dyrare produkter som transporteras (Lumsden, 

2006).   

Den ökande globaliseringen av ekonomiska aktiviteter sedan andra världskrigets slut har 

givit upphov till en ständigt ökande volym i godstrafik till sjöss, på land och även i luften 

(Bowen & Leinbach, 2003). Logistik är ett område som ständigt förändras, aktörer 

försvinner, allianser bildas och marknader integreras både globalt och inom EU (Fredholm, 

2006) Detta, samt minskade handelsbarriärer mellan länderna har givit upphov till att 

logistik är en snabbt växande industri (Low et al., 2008). Sjöfrakt har traditionellt varit det 

populäraste valet då stora volymer skall skickas över långa distanser, medan transporter på 

land oftast används för inrikestransporter eller mellan närliggande länder. (Fredholm, 2006) 
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Traditionellt har fraktflyget normalt haft ett arbetssätt som förenklat inneburit speditör-

flygbolag-speditör, där flygbolaget haft ansvar för transport mellan flygplatserna och 

speditörerna hanterat resten av logistiken (Zang, Lang, Leung, & Hui, 2006). Många olika 

typer företag har hand om förflyttning av godset från avsändare till destination dock hamnar 

de flesta inom tre kategorier: flygbolag, integrators och speditör (Bowen & Leinbach, 2003). 

 Flygbolagen har som tidigare nämnts ingen direkt kundkontakt utan det är speditörerna som 

hämtar godset från avsändare och även levererar till avsedd mottagare. ”Integrators”, en 

relativt ny företagsform, har dock tagit över en stor del av marknaden och är faktiskt de som 

står för majoriteten av marknadens tillväxt (Zang et al., 2006). Integrators hanterar godset 

hela vägen från avsändare till mottagare samtidigt som de sköter kontakt med kund, med 

andra ord är en integrator både flygbolag och speditör. De största integrators är FedEx och 

UPS från USA samt europeiska DHL och TNT. Från början startade dessa bolag på 70-talet 

med att hantera mindre expresspaket men har på senare tid mer aggressivt etablerat sig på 

den marknad som traditionellt var avsedd för flygbolag och fraktspeditör. (Bowen, 2002) 

Förmågan att förse kunder med integrerad luft och marktransport världen över har givit 

dessa jättar ett stort övertag i en bransch där många producerande företag söker komplexa, 

internationella distributionssystem (Bowen & Leinbach, 2003). Liksom många delar av den 

världsomspännande SCM-industrin, genomgår speditörbranschen en stor förändring. 

Multinationella speditörer med bas i EU (exempelvis Danzas och Schenker), USA och Japan 

har sett dagens ljus vilket har resulterat i att många små och mellanstora – framförallt lokala 

speditörer – har försvunnit från marknaden. (Fredholm, 2006) 

Intregrators intåg på marknaden har givetvis tvingat fram åtgärder från de traditionella 

aktörerna; partnerskap mellan speditörer och flygbolag har blivit vanligt bland annat genom 

IATA:s Cargo 2000 initiativ (Zang et al., 2006). 

4.2 Beskrivning av IATA 

IATA (International Air Transport Association) grundades i april 1945 på Kuba i landets 

huvudstad Havana. Det är en branschorganisation som ägs av sina medlemmar. 

Ursprungligen hade IATA 57 medlemmar, majoriteten från USA och Europa, men idag är fler 

än 230 bolag från 126 olika nationer medlemmar och representerar 93 % av all reguljärtrafik. 

IATA bedriver kärnfrågor rörande säkra, tillförlitliga och ekonomiska lufttransporter. Den 

första konferensen ägde rum i Rio de Janeiro 1947, där eniga beslut togs i mer än 400 olika 

frågor rörande luftfart och standarder. 

Flygindustrin utvecklades enormt under senare delen av 1900-talet och tiderna var allmänt 

goda för flygbolagen. 2000-talet däremot har hittills mest bjudit på stora utmaningar, 

förändringar och många flygbolags kamp för överlevnad. Det minskade användadet av flyget 
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efter de tragiska attackerna den 11 september 2001 avslöjade hur dåligt ekonomiskt ställt 

många flygbolag hade. Den finansiella bördan blev ännu tyngre i och med ökade 

bränslekostnader och skatter. Dessa händelser har emellertid gjort att IATA:s roll som 

handelsorgan blivit mycket viktigare. Sedan år 2002 har IATA gått i spetsen för en 

gemensam agenda inom industrin, ämnad att öka säkerheten och effektivitet. 

Två omfattande initiativ inom IATA drogs igång: The IATA Operational Safety Audit (IOSA), 

den första globala standarden för ”Airline operational safety management”, samt Simplifying 

the Business-programmet (StB) som använder ny teknik för att höja servicenivån och sänka 

kostnader inom fem fokusområden: E-tickets, Boarding-pass med streckkoder, Common Use 

Self-Service, radio frequency ID (RFID) samt E-freight. 

IATA jobbar vidare med att flygindustrin även i framtiden kommer vara en av de mest 

dynamiska branscherna. Flygbranschen ser helt annorlunda ut jämfört med när IATA 

grundades, och den kommer även i framtiden att fortsätta förändras och IATA banar väg för 

att tillgodose de nya behoven inom flygindustrin. Flygbolagen har skapat en modern, 

sammanhängande värld under de senaste 60 åren. IATA arbetar med att garantera att 

världens mest spännande bransch utnyttjar sin fulla potential. 

4.3 Intressenter e-freight  

Nedan beskrivs de intressenter som omfattas av e-freight. Dessa redovisas i IATA:s ”E-freight 

handbook”. Se figur 5 för en överblick av intressenter och de dokument som idag kan lagras 

på elektronisk väg. 

 
Avsändare 

Avsändare är den organisation vars namn finns på flygfraktsedeln eller i 

transportdokumentationen som part hos flygbolaget för varutransport. Avsändaren ger 

upphov till tre dokument som omfattas av e-freight: faktura, följesedel och 

ursprungscertifikat 

 

Speditörer 

Speditören är den part som ordnar transport av varor och tillhörande formaliteter på 

uppdrag av avsändaren. Speditörerna agerar ofta som combud för tullen angående frigörande 

av varor för både import och export. 

 

Export och importklarering (Tullverket) 

Den statliga myndighet som ansvarar för administrering av tullagstiftningen och insamling 

av tullar och skatter samt som också har ansvaret för tillämpningen av andra lagar och 
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författningar som rör import, export, förflyttning eller lagring av varor. Tullens 

affärsprocesser och teknik gör det möjligt för elektroniskt utbyte av handlingar eller uppgifter 

i stället för pappersdokument. 

 

Groundhandling-agenter (GHA) 

GHA har rätt att agera för, eller på uppdrag av transportören för acceptans, lastning och 

lossning, eller hantering av last, passagerare och bagage. GHA är mottagande part för både 

gods och dokument i distributionskedjan. Kortfattat kan sägas att GHA hanterar frakten på 

kontrakt av flygbolagen. 

Ursprungs och destinationsflygbolag 

Flygbolagen är den viktigaste kommunikationslänken mellan avsändare speditör, mottagare 

och tullen och transporterar dokumentationen ombord 

 

Tullagenter/mäklare 

Tullmäklare är ett ombud som företräder en professionell tullclearing-agent som direkt 

hanterar tullverksamhet på uppdrag av importören eller exportören. 

 

Mottagare 

Mottagaren är den organisation vars namn finns på flygfraktsedeln eller som i 

transportdokumentationen hänvisas till mottagaren av godset som skall levereras av 

flygbolaget eller dess ombud 

 

Figur 5 Intressenter som omfattas av e-freight samt de dokument som är elektroniska (www.iata.org) 

 

4.4 Beskrivning av e-freight enligt IATA 

(Följande kapitel är baserat på information från IATA:s ”e-freight handbook”). 

Fraktflygbranschen förlitar sig ännu idag på pappersanvändning för att stödja sin 
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verksamhet. Den genomsnittliga fraktflygningen genererar upp till 30 olika dokument som 

bidrar till ökade kostnader och ger upphov till längre väntetider.  

E-freight är ett initiativ för värdekedjan inom fraktflyget skapat av IATA. E-freight ersätter 

dokument i pappersformat med elektroniska meddelanden anpassat för alla parter på 

marken, i luften och till och med till sjöss om så krävs. E-freight sänker kostnader, förbättrar 

leveranstider och fraktflygets konkurrenskraft överlag. Att kunna skicka elektronisk 

information om sändningen innan den fysiska sändningen har skickats kan i genomsnitt 

reducera ledtider med 24 timmar. Elektroniska dokument löper mindre risk att försvinna 

vilket resulterar i att sändningar inte kommer bli försenade på grund av dokument som 

saknas. Dessutom ger elektroniska meddelanden företag möjlighet att spåra sina leveranser i 

real-tid. E-freight ligger även bra till ur miljösynpunkt då IATA uppskattar att 7 800 ton 

papper kommer att sparas. 

 E-freight är alltså en samling processer och standarder och inget centralt datorsystem. Det är 

ett initiativ där alla i leverantörskedjan är involverade, inklusive tull och myndigheter. Under 

år 2009 skall 16 traditionella pappersdokument vara ersatta på elektroniskt väg.  Ytterligare 

fyra pappersdokument kommer att ersättas år 2010 vilket gör att e-freight ersatt 20 

pappersdokument som står för 64 % av pappersvolymen. De olika pappersdokumenten som 

ersätts med elektroniska meddelanden redovisas mer ingående i figur 6. E-freight sparar 

pengar även för de organisationer som håller stora buffertlager på grund av osäkra 

transporter som inte kommer fram när de skall. IATA beräknar sänka varulagerkostnaderna 

för deltagande intressenter med 1,74 miljarder US dollar per år. IATA menar också att böter 

utfärdade av tullmyndigheter på grund av felaktigt ifyllda dokument kommer att minska med 

53 % då en elektronisk standard införs med e-freight. 
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Figur 6 Beskrivning av de dokument som ersätts med elektroniska meddelanden (www.haffa.com) 

Tekniken som används för utbyte av meddelanden och dokument är integrerad 

dataöverföring med hjälp av en XML-standard som kallas UN/CEFACT, som är en standard 

definierad av FN. Andra metoder för utbyte av elektronisk information är manuell inmatning 

till webbportaler eller e-mail och scanning av dokument som dock är den svagaste lösningen 

ur säkerhetssynpunkt men den är bäst lämpad för mindre företag, vilket avslöjas av figur 7. 

Det måste i alla fall vara möjligt att exportera de elektroniska dokumenten till en PDF-fil så 

de kan skickas med e-mail om det skulle vara så att det inte finns en webbportal tillgänglig 

eller om mellanprogramvaran (middleware) hos någon deltagande part inte fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Relationen mellan it-lösning och företagsstorlek (www.iata.org) 
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Tabell 1 redovisar de 14 kärndokumenten inom e-freight och vilken standard som förespråkas 

för att få maximal vinning av e-freight. World Customs Organization (WCO) har av 

förklarliga skäl definierat alla dokument som har med import/export att göra. Det är också 

viktigt att notera affärsidén med e-freight är baserad på en migrering av Cargo-IMP 

standarden - som är en traditionell EDI-lösning – till en XML-standard som är mer lämplig 

för internet. 

 

 

Tabell 1 Dokumenttyper och deras datastandarder (www.iata.org) 

 

4.5 Intervju IATA  
Intervjun gjordes hos IATA:s Sverigekontor i Solna den 20 april 2010. Ulla Nilson, Cargo 

manager för Nordic/Baltic division samt Thomas Hedberg, assistant cargo manager 

närvarade. 

Ulla Nilson och Thomas Hedberg beskriver kort IATA:s roll som är rådgivande organ när det 

gäller luftfart och att IATA ägs av sina medlemmar. Deras största styrka är att de har en 

standard som gäller över hela världen, menar de. Det skulle vara svårt för SAS att ta emot 

rapporter från andra delar av världen om det inte fanns en global standard. Samma kan sägas 

om e-freight, i princip kan varje land implementera e-freight men inte många skulle kunna 

dra igång ett liknande projekt med samma standard. Här nämner Ulla Nilsson bland annat 

Cargo-IMP (Interchange Message Procedures). Cargo-IMP är en EDI-lösning där IATA 

specificerat standarden tillsammans med Air Transport Association of America. Det är ett 

slags bokningssystem där man bokar sin fraktbiljett. I Cargo-IMP ryms information 

angående innehållet (dry ice, dangerous goods, exempelvis), flygfraktsedel, destination osv. 
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Den här EDI-informationen följer med sändningen mellan de olika sträckorna. Ulla nämner 

att amerikanska FedEx har samma standard men informationen stannar inom företaget 

själva och tullen. 

4.5.1 Cargo 2000 

Att standardisering är ett område som IATA brinner för blir tydligt. Ulla Nilson berättar kort 

om Cargo 2000. IATA var intresserade till anledningarna varför frakt kunde dröja flera dagar 

från en destination, men redan anlände efter en dag från en annan destination. Flygbolag 

mätte nämligen olika hur de skickade frakten och när de skickade mottagelsekvitto. Cargo 

2000 införde en standard för det här och drivs som ett separat bolag. E-freight är en del av 

Cargo 2000 men är i sig stort projekt som sträcker sig utanför Cargo 2000. 

Det här initiativet startades 1997 av intressenter inom IATA bestående av flygbolag och 

speditörer. Målet var - och är än idag - att sätta nya standarder inom fraktflyget. 

Medlemmarna inom Cargo 2000 insåg det akuta behovet att förbättra processerna att flytta 

gods mellan punkt A till B. Research som IATA utförde under 1997 avslöjade att frakten tog 

lika lång tid att komma fram som den hade gjort 25 år tidigare. Ganska snabbt kom 

medlemmarna inom Cargo 2000 fram till att flera olika steg i den här processen måste 

förenklas och stödjas av ett bättre informationsflöde mellan flygbolagen, speditör och 

avsändare. (http://www.baworldcargo.com) 

Cargo 2000-gruppen löste det här med att skapa en s.k. Master Operating Plan (MOP) som 

definierade en förenklad dörr-till-dörrprocess där specifika checkpoints för 

informationsutbyte skulle finnas. MOP introducerade också routemap-konceptet som är en 

uppskattning om fraktens färdväg, vilket valideras mot verklig operationell data som 

tillhandahålles av flygbolagen och speditörer. (http://www.baworldcargo.com) Cargo 2000 

har minskat antalet individuella processer i värdekedjan från 40 till 19, samtidigt som 

kostnader sänkts och  kundservicen markant ökat (se figur 8). 

 

Figur 8 Cargo 2000 Master Operating Plan (www.iata.org
2
) 
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4.5.2 E-freight 

E-freight är som tidigare påpekats processer och standarder – ett unikt gemensamt projekt 

mellan flygbolag, tullen och speditörer. De operationella processerna är globala, men vissa 

lokala variationer förekommer. E-freight är den del av IATA:s Simplifying the Business-

program, och en stöttesten i IATA:s fraktfilosofi. Det uppskattas att e-freight kan realisera 

kostnadsbesparingar på upp till 4,9 miljarder US Dollar jämfört med utan e-freight.  Ulla 

Nilson ser klara likheter med E-ticket för passagerarflyget, som också var papperssparande. 

Huvudsyftet med e-freight är att spara pengar, men det finns andra aspekter som gynnas av 

en implementering av e-freight: standardiserade processer, snabbare leveranser, samt 

miljön. 

Vad var det som gjorde att e-freightprojektet satte igång? Thomas Hedberg menade att det 

som triggade initiativet var en uppföljning med e-ticket. Inom IATA finns det management-

training som föreslår olika projekt (Simplifying the Business-programmet), och e-freight är 

ett sådant. Jämför man e-ticket med e-freight så var det svårare att komma igång med e-

freight. Detta beror på att det är många fler intressenter med i en fraktsändning och 

sändningen omfattar flera dokument än e-ticket.  Ulla Nilson tror att det var i 11:e timmen 

som e-freight kördes igång. De stora s.k. ”integrators” som DHL och FedEx börjar bli så 

globala att de sneglar på att utveckla sina egna system och deviera från världsstandarden, 

skulle detta ske blir det jättesvårt för dem att komma tillbaka till IATA:s standard. Nilson tror 

att om IATA hade väntat ytterligare tio år med att lansera e-freight skulle det antagligen inte 

gått lika bra, världsstandarden hade gått förlorad. De stora bolagen som FedEx har som 

tidigare nämnts haft sin egen variant av e-freight internt i flera år, men det är inget som IATA 

direkt haft ansvar för. 

 Ulla Nilson tillägger att det finns inget flygbolag själva som skulle haft möjligheterna dra 

igång e-freightprojektet på egen hand. Hon menar att skandinaviska SAS kan ju exempelvis 

inte förhandla med tullen i England, Kanada eller andra länder heller för den delen, så därför 

är det viktigt med en världsstandard, och det kan endast IATA tillgodose. År 2008 skapades 

de första pilotstationerna och Sverige var ett av länderna tillsammans med Hongkong, 

Kanada, England och Dubai. Dessa platser var inte slumpvis utvalda utan IATA ville ha en 

strategisk spridning mellan olika världsdelar. IATA har under den korta period e-freight varit 

igång noterat att konceptet faktiskt fungerar, över 10 000 försändelser registrerades i 

pilotprojekten och inga stora problem hittades. Det som krävs är att volymerna behöver öka 

för att alla intressenter skall realisera alla fördelarna med e-freight.  

När det gäller den legala aspekten så jobbar IATA ihop med World Customs Organisation 

(WCO) i Bryssel. Vidare kan det konstateras att hela EU redan legalt är ”med” i projektet. Alla 

länder inom EU måste även ha skrivit på att man genomför elektronisk dokumentation. Men 
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även skrivit under Warszawa och Montrealkonventionen 1999 (MC99) och/eller Montreal-

protokoll 4 (MP4). Det här är som sagt nödvändigt för att e-freight skall vara möjligt, det 

säkerställer ett gemensamt regelverk som alla länder känner till och begränsar missförstånd 

om vilka lagar som gäller om det skulle dyka upp dispyter gällande fraktöverenskommelser. 

Somliga länder har ju inte skrivit på konventionerna vilket komplicerar implementeringen. 

Vissa länder är ju också vana vid enbart pappershantering, till exempel Sydamerika. Där 

förekommer det även mutor och korruption, dokumenten är inte alltid korrekta och helt 

lagliga. Så regeringarna i dessa länder är glada över e-freight då det minskar korruptionen. 

Ulla Nilson nämner även Indonesien som är ett stort land men har mycket av sin befolkning 

på landsbygden där internet inte är vanligt. I vissa fall har tullen inte en lämplig elektronisk 

plattform, som i Lettland och Litauen. Baltländerna har skrivit under de nödvändiga 

fördragen men har inte riktigt systemsupporten. Estland ligger dock långt fram men där är 

det flygbolaget som inte har den tekniska lösningen än. Nilson påpekar också att det är 

mycket stort att IATA fått med sig ett land som USA, då det är mycket regler och 

bestämmelser där. 

Hur går då IATA tillväga för att bestämma vilka länder och flygplatser som klarar av att 

hantera e-freight? Ulla Nilson beskriver det hela som en process i tre steg (se figur 9). Det 

första steget kallas High Level Assessment (HLA). I detta steg går IATA igenom land för land. 

De undersöker om landet har skrivit under de nödvändiga konventionerna och protokollen. 

IATA undersöker även om landets ”national carrier” (i Sverige är det SAS) har lämpliga IT-

system. Nilson tar upp exemplet med Estland igen och flygbolaget Estonian Air. Estonian Air 

skall införa ett nytt IT-system i september som kan hantera e-freight. Tullen i Estland är 

väldigt positiva till e-freight och vill ha det fungerande så snabbt som möjligt, men de 

tekniska möjligheterna finns än så länge inte. 

IATA började med de stora länderna och fick med sig etablerade, ledande speditörer som har 

egna system och kan hantera och skicka meddelanden till flygbolagen, men målet är ju att få 

med även de mindre speditörerna som kan logga på via internet. När IATA gjort en High 

Level Assessment och ser att landet uppfyller kraven så gör man en Detailed Level 

Assessment (DLA). Här får man bekräftat att flygplatserna är redo för e-freight i hänseende 

av teknik, affärsprocesser, myndighetskrav. Detta utfördes under 2007 i de länder som deltog 

i pilotprojektet och gick ut på att IATA hade möten med transportindustriförbundet och de 

stora speditörerna som DHL och Schenker (speditörer som har automatiseringar av 

processer) och flygbolag som SAS, som är en ”national carrier”. På mötena deltog även 

tullmyndigheten, ground handling agenter, jurister och experter som är med och bildade en 

E-freight Management Group som undersökte de lokala marknaderna. 
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Figur 9. IATA:s tre steg till e-freight implementation (www.iata.org) 

En så kallad E-freight Operational Procedures (E-FOP) upprättas sedan för varje enskilt 

land och beskriver detaljerat hur e-freight skall hanteras i landet. Vidare ser varje intressent 

(flygbolag, tullmyndighet, handling agenter med flera.) till att deras arbetssätt faller i linje 

med E-FOP. De hanterar även godset så att det faller in under de regler som gäller för landet. 

E-FOP görs som sagt i varje land baserat på DLA, sedan är det upp till varje speditör att göra 

sin egen E-FOP hur just de hanterar e-freight internt. De första testerna gick mellan 

Stockholm och Hongkong och det var först tomma lådor som skickades för att provköra 

systemet och se fall det fungerade. Sedan gick de över till att skicka tidningar mellan 

länderna. Idag är e-freight så pass moget att det är fullt möjligt att skicka levande djur som e-

freight. E-freight uppdateras hela tiden med nya standarder så att projektet kan hantera fler 

typer av gods. Gods som skickas med e-freight kan hanteras på två olika sätt: helt utan 

papper och partial e-freight. Farligt gods fraktas som partial e-freight. Piloten ombord är den 

som godkänner att frakten åker med och vill gärna ha fysiska dokument som förklarar vilken 

typ av farligt gods som finns ombord planet. Partial e-freight ses dock fortfarande som e-

freight men det tillkommer vissa papperscertifikat som måste vara med i originalform. Trots 

det har IATA ändå tagit bort ca 16 dokument. 

Små och medelstora speditörer har möjlighet att logga in på SAS sida och boka sin frakt via 

webbportaler som är till för det ändamålet. Oftast scannas alla dokument av speditörerna för 

att det är lättare för dem att skicka dessa till mottagarsidan. De riktigt stora speditörerna har 

ett eget system så de scannar in alla dokument och lägger dem i deras egen portal så när 

godset kommer till Hongkong med exempelvis DHL går mottagaren in på samma portal med 

casenummer och tar upp dessa dokument som avsändaren gjort. Men detta förfarande är 

dock lite svårt för exempelvis en liten speditör i Norge. De kanske inte har ett system som kan 

kommunicera med DHL, så det måste till lösningar för dessa småföretag också med e-mail, 

scanning och eventuella portaler där liknande dokument kan läggas. Dock är det lite problem 

med säkerheten, IATA vill ju inte öppna upp systemet för alla. Målet är att elektroniska 

dokument enbart skall vara tillgängliga för de parter som behöver dem. Men kan IATA få 

med de stora och medelstora företagen så är det bra och de flesta handling agents har redan 

en datakommunikation med sina speditörer via något system. 
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E-freight innebär för många ett nytt sätt att arbeta. Och det är det här som kan göra det lite 

krångligt för speditörerna, för de vill ju helst ha en process för hela världen. Samtidigt inser 

givetvis IATA att de måste börja någonstans och att det inte går att vänta med att 

implementera e-freight förrän alla länder är med. IATA är medvetna om att det kommer bli 

en övergångsperiod där speditörerna kommer vara tvungna att ha två processer; en för e-

freight och en utan. Ett tänkbart scenario är en sändning mellan Stockholm och Hongkong 

via Singapore som involverar de tre flygbolagen  SAS, Cathay Pacific - som båda har e-freight 

- samt flygbolaget Singapore Airlines som inte har e-freight (med andra ord en process per 

flygbolag). Samtidigt så kanske flygplatsen i Singapore inte är godkänd för e-freight vilket gör 

att det finns två parametrar att ta hänsyn till: Kan flygbolagen hantera e-freight och är 

flygplatserna godkända? 

Den stora uppgiften för IATA är att få med 200 potentiella flygbolag, 20 000 speditörer och 

upp till två miljoner företag. I dagsläget är 25 länder, 26 flygbolag (bl.a. SAS, Finnair, KLM 

och Lufthansa), 127 flygplatser och 192 speditörer med. Just nu är det således bara 26 av 200 

flygbolag som använder e-freight, så IATA har en stor bit kvar. Nilson påvisar dock att det 

tyngsta jobbet är redan gjort. I och med att standarden är klar så växer projektet mer och 

mer. Det blir lättare för nya länder att gå med när det finns flera att testa e-freight med. 

Nyckelutmaningarna ligger i att få en hel leverantörskedja att arbeta för att gemensamt 

förändra sig. Sedan är IATA lite försiktiga hur känsligt det blir att förändra processerna och 

ändå fortsätta leverera utan missöden.  

Alla flygbolag vill ha e-freight, de är väldigt positiva till initiativet. Groundhandling-

agenterna är dock nog så viktiga poängterar Ulla Nilson och dessa har verkligen omfamnat 

konceptet. Groundhandling-agenter kanske jobbar med e-freight för tre flygbolag, men de 

jobbar även på kontrakt för fem andra flygbolag som kanske inte använder e-freight. Så ju 

fler flygbolag som ansluter sig till e-freight desto enklare blir arbetet för groundhandling-

agenterna.  

Just nu pågår arbete med att få fler flygplatser godkända. I England är exempelvis bara 

Londons flygplats Heathrow och Manchesters flygplats involverade. Detta kan jämföras med 

Norge där alla flygplatser godkända för e-freight, vilket dock delvis förklaras med att SAS kör 

all inrikestrafik med e-freight. IATA fortsätter även IT-satsningen och utvecklingen av 

internationella standarder. Den 29 april 2010 trädde en ny säkerhetsregel i kraft. Alla 

speditörer måste nu vara säkerhetsgodkända, och det skall stå på Air waybill (AWB). Detta 

medför att ny information måste finnas på AWB:n och standarden måste således ändras. 

Hur lång tid kan det ta för e-freight att implementeras i ett land? Ulla Nilson tar Finland som 

exempel. Där ägde det första formella mötet mellan intressenter rum i oktober 2009 och 
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redan i januari 2010 skickades de första sändelserna med e-freight. Att det gick såpass snabbt 

och enkelt beror till stor del på att alla processer redan finns definierade i IATA:s dokument 

samt att flygbolagen redan har en viss grundstandard i IT-infrastrukturen som är anpassad 

efter IATA. Vad som däremot är viktigt är att flygbolagen måste sörja för en god datakvalitet i 

sina EDI-meddelanden. Därför vill IATA att de som använder e-freight även går med i IATA:s 

Message Improvement Program  (MIP). Det är så oerhört viktigt att det går att lita på de 

elektroniska meddelandena nu när pappershanteringen i princip är borttagen.  Ju mer 

korrekt data som kommer in i systemen, desto mindre information behövs kompletteras 

under vägen, säger Ulla Nilson. 

Ulla Nilson nämner att det har skett en enorm förändring i speditörbranschen, att det bildats 

stora företag. Mellanstora speditörer har andra styrkor, de är oftast bra på logistikbiten och 

har ett mer personligt samarbete mellan företagen. Ulla Nilson säger även att problemet med 

de små speditörerna oftast är det är logistikbiten de inte klarar av, men istället nischar de in 

sig på speciella frakter. Det blir mer och mer viktigt för företag att hjälp med själva 

logistikbiten. Volvo har ju exempelvis inget stort lager längre, så de vill ha en stor 

speditionsfirma som kan hantera att ha många produkter som skickas över stora områden. 

Men samtidigt finns det många betydligt mindre företag än Volvo och de vill ha en mindre 

speditionsfirma för att parterna då ligger på samma nivå. De bör ha lika förståelse i 

affärsutbytena. Volvo försvinner inte hos en stor speditionsfirma, vilket det finns risk för 

mindre företag. 

När det gäller e-freight och SCM så skulle inte IATA säga att det ligger inom SCM. E-freight 

är en standard som underlättar för SCM, säger Ulla Nilson och vill hellre kalla det en process 

för att stödja SCM och Cargo 2000 är systemet man mäter denna process. 

4.6  Intervju med potentiella e-freightanvändare 
Sex intervjuer har genomförts med potentiella användare av e-freight. De intervjuade är 

företrädare för olika fraktbolag med blandad verksamhet. Det finns både flygbolag och 

speditionsföretag med bland de intervjuade företagen. Svaren från de intervjuade har 

sammanställts till ett gemensamt svar på aktuella frågor. 

De intervjuade företagen ger en samlad beskrivning av e-freight och användningen av det. 

Alla företag känner ganska väl till arbetssättet för papperslös spedition i form av e-freight och 

bedömningen är också att det är ett arbetssätt som definitivt kommer att leda till klara 

effektiviseringar. Företagens egen bedömning är att deras verksamhet är mycket 

dokumenttung och att just arbetet runt dokumenthantering tar stora resurser i anspråk. Rätt 

information, på rätt dokument, till rätt person, på rätt plats och på rätt tid är en stor 

utmaning och en gemensam standard och gemensamt arbetssätt för elektroniskt 

informationsutbyte skulle enligt samtliga intervjuade företag spara både tid, pengar och 
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miljö. Syftet med e-freight är enligt speditionsföretagen väl anpassat till den målbild av 

framtida godshantering som bör eftersträvas. Likväl som företagen ger en samlad syn på e-

freight i fråga om syfte och effektiviseringsmöjligheter ger de även en samlad syn på det 

praktiska användandet av e-freight och det är mindre positivt. Företagen använder e-freight i 

lite olika utsträckning men samtliga uppger att användningen är relativt låg, SAS är det av de 

intervjuade företagen som använder e-freight i störst utsträckning. Skälen till det låga 

användandet är ”för dåligt etablerat”, ”för dåligt marknadsfört”, ”fungerar inte”. Den 

gemensamma synen är att spridningen av e-freightanvändandet är för dåligt. Det fungerar 

mycket bra inom vissa fraktsträckor och inte alls inom andra. Åsikten är att det än så länge 

dels är för stora skillnader mellan olika länders regelverk för att detta ska fungera och dels att 

kännedomen om e-freight är för dålig även där regelverken inte lägger hinder i vägen. 

Skillnaderna mellan olika länders hantering i framför allt tullen men även när godset ska 

spedieras i mottagarlandet är stora och det finns nästan alltid något led som efterfrågar 

fraktinformation på papper. Detta leder till att det trots allt enklaste arbetssättet är att 

behålla fraktinformation i pappersform. Mycket information finns elektroniskt men skrivs 

ändå ut i traditionella fraktdokument eftersom detta efterfrågas vid relativt många tillfällen.  

Den här situationen leder till att frågor om på vilket sätt e-freight har påverkat företagen är 

svåra att uppskatta. Det har varit omöjligt att få fram statistik på hur mycket gods som 

fraktas med e-freight plus att företagen inte kan uppge att e-freight gett tids- och 

kostnadsbesparingar eftersom det inte används fullt ut.  Frågor rörande fördelar med e-

freight besvaras enligt överensstämmelse med syftet med e-freight men att det än så länge 

inte är verkliga och praktiska fördelar utan snarare förhoppningar. Nackdelarna med e-

freight går av samma skäl inte att uttala sig om men det som idag upplevs som negativt är 

just bristen på etablering och spridning av e-freight.  

Samtliga företag har en förhoppning om att e-freight ska etableras och användas eftersom 

man ser stora potentiella effektiviseringar med arbetssättet. Bedömningen är dock att det 

troligtvis ligger relativt långt fram i tiden men kanske inom en femårsperiod. Behovet som 

finns nu tycks vara information och support, det uppstår många frågor i samband med nya 

arbetssätt och det behövs någon som kan besvara dessa frågor på ett tydligt och konkret sätt. 

Arbetet med att skapa gemensamma standarder för både information och arbetssätt inom 

branschen och mellan länder måste även fortgå och gärna utvecklas för att stärka 

förutsättningarna för e-freight. 
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5.0 Analys 

Det här kapitlet kopplar samman den teoretiska referensramen med de resultat som 

redovisades i föregående kapitel. 

Hela grundidén med e-freight är att, med stöd av informationsteknik i form av elektronisk 

dokumenthantering, eliminera antalet fysiska dokument för att skapa effektivare rutiner i 

hela transportledet. IATA liksom Pewe (2002) talar om att den ökade globaliseringen har lett 

till att hela fraktledet från godsavsändare till godsmottagare är mer sammanhållet än tidigare 

men också mer komplext vilket ställer stora krav på integrering. Det stämmer bra överens 

med IATA:s syn på e-freight som ett arbetssätt som integrerar hela transportledet och skapar 

effektiviseringar och kostnadsbesparingar i dessa led. Low et al. (2008) belyser det faktum 

att företag bör integrera flygplatsens infrastruktur i deras värdekedja, vilket möjliggörs 

genom IATA:s arbete med Detailed Level Assessments (DLA). Det som Kaipia (2009) säger 

att det finns klara möjligheter för effektiviseringar och ökad lönsamhet inom logistikområdet 

bekräftas av IATA då deras främsta skäl till att införa e-freight är just att uppnå snabbare 

hanteringar och sänka kostnader. De stora fördelarna som Mei & Xiaomei (2010) beskriver 

med elektroniska tjänster; kostnadsreduktioner genom minskad pappersanvändning och 

eliminering av dokumentfel samt effektivare affärsprocesser motsvaras nästan ordagrant av 

IATA:s syn på de främsta fördelarna med införandet av e-freight. De tänkta användarna av 

arbetssättet för e-freight, flyg- och speditionsföretag, menar även de att det finns klara behov 

av reducerad dokumenthantering. Detta för att effektivisera branschen och uppnå 

kostnadsbesparingar. De undersökta användarna bekräftar att IATA:s målsättning med e-

freight ligger rätt och på alla sätt bör eftersträvas och med stor sannolikhet kan dessa fördelar 

också uppnås. IATA som intresseorganisation för flygbranschen ser dock av naturliga skäl 

främst möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar som möjliga 

konkurrensfördelar för flyget som transportmedel. Detta är också något som i stort sätt 

samtliga teoretiska studier (Pewe, 2002; Lumsden, 2006; Jonsson & Mattson, 2005) nämner 

som viktiga framgångsfaktorer för just flyget som transportmedel. Det finns tydliga 

paralleller mellan e-freight och professor Nils G Storhagens tre punkter inom e-logistik , där 

den första var förändrade affärsmässiga förutsättningar. Detta har IATA indirekt upplevt 

då de verkar i en bransch som i mångt och mycket är navet för just-in-timelevereranser och i 

en industri där kunderna vill veta var deras försändelser befinner sig vid varje ny timma.  

Storhagens andra punkt var nya effektivare organisatoriska strukturer, där inslag av SCM 

spelar en betydande roll för organisatorisk integrering. IATA:s syn på logistik är liksom 

Ballous (2007) att det är en naturlig och självklar del av det idag så utbredda SCM-arbetet 

inom företag. Logistik liksom SCM integrerar och koordinerar en mängd externa parter. 

Råmaterial, reservdelar, varor och så vidare som transporteras från leverantör till kund följs 
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av en mängd information. Både gods och information passerar ett stort antal olika externa 

parter på sin väg och målsättningen med e-freight är att skapa ett effektivt och korrekt 

informationsflöde. Genom att aktivt arbeta med att utveckla och förbättra ”sin” del av 

logistiken för att påverka  hela SCM-kedjan ser IATA att e-freight även har möjlighet att bidra 

till en effektivare SCM-kedja i olika företag (se Figur 10). Detta kan på sikt också bidra till 

världshandelns positiva utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns alltså många logiska grunder för utvecklingen av ett tids- och kostnadseffektivt 

logistiksystem och e-freight är en IT-baserad stödprocess som skapar möjligheter till detta på 

ett väl genomtänkt sätt 

Den tredje och sista punkten för lyckad e-logistik är ny IT-baserad infrastruktur, där mogen 

och anpassad mjukvara med fokus på kommunikationsmöjligheter är avgörande. IATA har 

inte tagit fram ett nytt kommunikationsmedel utan de sätt som intressenterna kommunicerar 

med finns redan tillgängliga, och har gjort så under en lång tid; XML, e-mail och internet är 

idag etablerade kommunikationssätt. Det IATA gör är att förbättra kvaliteten på 

kommunikationen, en kommunikation vars ramverk och regler tydligt finns definerade. Att 

IATA jobbar med att utveckla det här stödjer Storhagens påstående att det fortfarande finns 

stor potential inom det logistiska utvecklingsarbetet. Hammer & Champy (1993) menar att 

Figur 10. E-freight stödjer logistikarbeter som påverkar SCM.kedjan (egen illustration, 2010) 
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det krävs ett nytänk i dagens postindustriella samhälle. Arbetsmomenten bör slås ihop till 

sammanhängande processer för att minimera terminalsjuka och överlämningar samt 

omarbetningar av dokument för att på så vis begränsa fel och misstag. IATA vill med e-

freight uppnå mycket av det här, dataintegriteten kommer stärkas avsevärt menar de. Detta 

resulterar i snabbare leveranser och mindre fel hos tullmyndigheterna.  Detta nytänk med 

sammanhängande processer skall stödjas med hjälp av teknologi som gör det möjligt att 

koppla ihop företagens system. Det här resonemanget stöds även av Childerhouse & Towill 

(2003) som anser att ett företag numera bör ses som en lagspelare i en stor värdekedja. En 

viktig grund i detta sammanhang är likartade arbetssätt och att den information som ska 

delas är standardiserad och av bra kvalitet. Detta för att minimera felkällor och därigenom 

felsökning, vilket av Nurmilaakso (2008) beskrivs som en av grundstenarna för ett 

framgångsrikt elektroniskt informationsanvändande och utbyte. Den bilden överensstämmer 

väl med IATA:s beskrivning av e-freight som ett gemensamt arbetssätt med gemensam 

standard för information av hög kvalitet i hela transportledet. Betydelsen av gemensam 

standard som Nurmilaakso (2008) talar för att uppnå fördelar med elektroniskt affärsutbyte 

är en viktig del av IATA:s arbete med e-freight. IATA framhåller som sin främsta uppgift och 

styrka möjligheten att leda arbetet med att skapa gemensam standard för arbetssätt och 

information. Att IATA är en global företrädare för en mycket stor bransch innebär att deras 

möjligheter till standardiseringsarbete med skilda länder och logistikkedjor blir stora. Detta 

leder till att hela fraktnätverket kan involveras och alla ingående parter arbetar för att 

säkerställa god kvalitet på informationen som ska delas. Fredriksson & Vilgon (1996) påpekar 

integrering av hela nätverk som väsentligt för att nå framgång med elektroniskt affärsutbyte. 

Internet kommer att bli – och är redan idag – en viktig kommunikationskanal för e-freight. 

Enligt Jones (2005) är XML det bäst lämpade EDI-språket för använding över internet, 

något som IATA tidigt insåg då de i projektets inledningsfas fastställde att XML skall vara ett 

av de standardiserade språken.  

Det som tidigare nämnts, att Fredriksson & Vilgon (1996) anger integrering av hela nätverket 

som kritisk framgångfaktor för elektroniskt affärsutbyte, visar sig stämma mycket väl. Detta 

då bristen på användandet av e-freight till stor del hänvisas till just avsaknaden av etablering 

av e-freight bland potentiella användare. De undersökta användarna påpekar att e-freight 

måste spridas som användningssätt i hela logistikkedjan. IATA:s e-freightprojekt är ett 

historiskt ambitiöst projekt där de försöker koppla samman en global värdekedja bestående 

av intressenter med väldigt olika bakgrunder och förutsättningar – men de skall ändå agera 

enhetligt och kunna leverera liknande resultat. Den här omställningen kommer dock ta tid, 

just på grund av projektets omfattning. Den undersökning som gjorts i uppsatsen visar att 

det existerar stora tvivel över hur det i dagsläget är sannolikt att e-freight kommer fungera 

genom hela ledet i värdekedjan. Detta stämmer rätt så väl in i undersökningen av 
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Baumgarten & Wolff i Childerhouse & Towill (2003), där det största hindret för 

organisationell integrering bl.a. är ”brist på kunskap gällande hur man säkerhetsställer att 

det kommer fungera”. Childerhouse & Towill (2003) menar att det krävs en 

väldokumenterad verktygslåda för att verkställa denna processförbättringen. För att 

underlätta för intressenterna inom e-freight har IATA gjort omfattande undersökningar och 

tydligt definierat roller och vad dessa roller har för innebörd. Användarna uttrycker dock en 

upplevelse av bristande praktiskt handledning som får till följd att processförändringen inte 

genomförs utan det gamla arbetssättet blir enklare att fortsätta med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Sida 
38 

 
  

6.0 Slutsats 
Kapitlet redovisar de slutsatser författarna bakom uppsatsen kommit fram till. 

Den utförda undersökningen visar mycket tydligt att IATA:s skäl för och målsättning med e-

freight som är minskad dokumenthantering för att uppnå: 

 högre effektivitet 

 kostnadsbesparingar  

 minskad miljöpåverkan  

Dessa punkterna stämmer väl överens, både med vad de flesta studerade teoretikers arbete 

visar och vad de som praktiskt utför arbetet, målar upp som behovsbild för 

fraktflygbranschen. De fördelar som avses att uppnås med e-freight framstår som både 

korrekta och nödvändiga. Ett klart konstaterande genom undersökningen av e-freight är att 

dess potential som tids- och kostnadsbesparare är stor, uppenbar och viktig men att det än så 

länge baserar sig på teoretiska uppskattningar snarare än praktiska utfall.  

Undersökning visar att målsättningen och även det praktiska utfallet av e-freight (i den mån 

det används) är att effektiviseringar av fraktflygbranschen som uppnås är: 

 den information som skickas tillsammans med gods är standardiserad och lätt 

tillgänglig tack vare att den är elektronisk 

 genom den standardiserad och lätt tillgängliga informationen elimineras behovet av 

fysiska dokument som ska hanteras vilket leder till kortare godshanteringstid 

Detta leder i sin tur till följande kostnadsbesparingar: 

 godshanteringstiden blir kortare vilket innebär ett högre resursutnyttjande samt 

ökade konkurrensfördelar för fraktflyget som i sin tur kan leda till högre intäkter 

 kostnader för papper kan minskas avsevärt likväl minskas även kostnader för att 

transportera papper i form av godsdokument . 

Ytterligare en klar fördel är den förbättring i miljöpåverkan som elimineringen av fysiska 

dokument innebär, minskad pappersförbrukning och minskad bränsleåtgång för 

dokumenttransport. Alltså kan det konstateras att e-freight mycket väl kan medföra 

effektiviseringar och bidra till kostnadsbesparingar som efterfrågas i framför allt 

fraktflygbranschen men även i hela logistikkedjan. Förutsättningen är dock att den nya 

processen verkligen används i praktiken och där i ligger den stora utmaningen. Det visar sig 

att i praktiken används e-freight i begränsad utsträckning och att det finns problem kvar att 

lösa för att e-freight ska förändra och effektivisera fraktflygbranschen som det är tänkt. 
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Direkta nackdelar står egentligen inte att finna i själva arbetssättet för e-freight utan snarare i 

svårigheter med att introducera arbetssättet. Undersökningen visar också tydligt att en 

mycket stor utmaning ligger i att i praktiken förändra arbetssättet från fysisk 

dokumenthantering till elektronisk. Svårigheter med att samordna regelverk, arbetssätt och 

informationsstandard är enligt IATA de största hindren och undersökningen gör gällande att 

det inte är så enkelt att samordna regelverk mellan olika länder men framför allt att 

samordningen av olika önskade arbetssätt är svårhanterat. E-freight innebär förändrade 

processer som integrerar ett stort nätverk av olika intressenter. Arbetet med att förändra 

processen blir inte enklare av den stora spridningen över företag med olika arbetssätt, kultur 

och personalsammansättning. Samtidigt som arbetet med att göra fler länder, flygplatser och 

transportbolag tekniskt redo för e-freight måste även arbetet utvecklas med att göra de 

människor som ska använda e-freight bättre förberedda. Den hårda sidan av e-freight som är 

teknisk utveckling bör gå hand i hand med den mjuka sidan som till stor del är 

förändringsarbete. 
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7.0 Egen diskussion och förslag till fortsatt forskning 
Här redovisar författarna personliga åsikter och tankar om arbetet i helhet samt idéer till 

fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

 
Ett antal upptäckter i samband med undersökningen av e-freight: 

 Det studerade teoretiska underlaget behandlar logistik i stort där visserligen fraktflyg 

tas upp men inte behandlas enskilt. Vidare behandlar de studerade områdena för 

logistikekonomi, SCM och elektroniska tjänster i stor utsträckning mer övergripande 

teorier än branschspecifika.  

 IATA:s arbete med e-freight sker mer som övergripande projektansvarig än som 

praktisk handledning. IATA skapar styrdokument, men överlämnar det praktiska 

genomförandet till de enskilda företagen. 

 De potentiella användarna ser problem med användandet ave-freight och efterfrågar 

praktisk support. 

Dessa upptäckter gör att författarnas slutsatser av undersökningen är att projektet för 

arbetssättet e-freight är en mycket bra början som kommit förhållandevis långt i 

planeringsstadiet. För att stärka det här anser vi dock att ytterligare forskning om effekterna 

av e-freight och lämpliga arbetssätt för det praktiska införandet är nödvändigt. Traditionell 

vetenskaplig forskning där syftet är att objektivt hitta generaliserande mönster som kan 

stödja och/eller förklara ”bästa möjliga” lösning kan eventuellt vara till nytta. Själva 

arbetssättet för elektronisk dokumenthantering är inte nytt, både FedEx och UPS har egna 

system för detta som bör kunna studeras enligt traditionell vetenskaplig forskning och ligga 

som grund för ytterligare utveckling inom området. Vi anser dock att en kombination med 

aktionsforskning är att föredra. Aktionsforskning innebär att inte distansera sig från sitt 

forskningsobjekt utan att aktivt arbeta för att förändra och utveckla det studerade området 

samtidigt som det studeras. Målet är att forskaren och de som studeras ska nå en gemensam 

insikt om vad som är bästa sättet att uppnå önskad förändring. Vi tror att aktionsforsning 

skulle fungera bra i samband med e-freight dels för att området är relativt outforskat tidigare 

och dels för att det troligtvis finns möjligheter att tillgodose användarnas önskemål om mer 

utbredd praktisk handledning i och med aktionsforskning. 
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Bilaga 1 
 

Outvecklad forskning för flygfrakt 

Jennie Andersson & Niklas Fridell 

 

_________________________________________________________________________________ 

Flygfrakt är en industri som årligen omsätter 44 miljarder dollar och som transporterar 35 

% av värdet av allt gods världen över. Det är en essentiell del av flygbranschen - en bransch 

vars värdekedja nästan omsätter 500 miljarder dollar och skapar 32 miljoner 

arbetstillfällen. Det är således en viktig bransch som är kritisk för globala affärer. Då 

passagerarflyget under lång tid använt sig av bland annat Revenue management-program 

och e-biljetter, så är detta ett relativt nytt och outforskat fenomen inom fraktflyget. I och 

med att det är nytt och outforskat är det svårt att exakt beräkna värdet av de vinstökningar 

som kan uppnås med nya arbetssätt. Dock är sannolikheten hög att stora vinstökningar 

kan realiseras då passagerarflyget rönt stora framgångar. Att utveckla arbetssätt för att 

uppnå kostnadseffektiva fördelar är nödvändigt men en utveckling av forskning inom 

området bör kunna stödja detta arbete ytterligare. 

.
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Vad studerar vi? 

Den här artikeln har sitt ursprung i 

intresset för en mycket stor och global 

bransch som är nödvändig för 

världshandeln. Vår uppfattning är att 

förbättringar inom fraktflygbranschen 

leder till bättre förutsättningar för 

ytterligare utveckling av världshandeln. 

Artikelns bas är granskning av artiklar 

som behandlar forskning inom området 

för lönsamhetsarbete (Revenue 

management) för fraktflygbranschen.  

Genom sökningar i databaser efter artiklar 

med anknytning till detta område har vi 

försökt göra en kartläggning av hur 

forskningen ser ut. Detta för att ge en bild 

av nivån på forskningen och om och hur 

den eventuellt kan utvecklas för att på 

bästa sätt stödja ett gryende arbete med 

lönsamhetsfokus inom fraktflygbranschen. 

Efter en kort presentation av branschen 

ger vi vår syn på forskningsområdet för att 

därefter kort referera några av de 

studerade artiklarna. Avslutningsvis 

redovisar vi vad vi ser som väsentligt i 

framtida forskning. 

Branschen 

Flygfrakt är en industri som årligen 

omsätter 44 miljarder dollar och som 

transporterar 35 % av värdet av allt gods 

världen över. Det är en essentiell del av 

flygbranschen - en bransch vars 

värdekedja nästan omsätter 500 miljarder 

dollar och skapar 32 miljoner 

arbetstillfällen. Det är således en viktig 

bransch som är kritisk för globala affärer. 

De största bolagen är amerikanska FedEx 

och UPS, som enbart sysslar med frakt. 

Men även vanliga bolag såsom Air France-

KLM och Lufthansa har egna 

fraktdivisioner.  

När det gäller fraktvolym ligger Stockholm 

Arlanda på en femte plats i Europa, då de 

under 2008 hade ca 500 000 ton i 

fraktvolym (www.lfv.se1), dock är det ett 

stort gap till världens största fraktflygplats, 

Memphis i USA som hade 3 697 806 ton, 

följt av Hong Kong med 3 350 000 ton 

(www.airportbusiness.com) 

Effektiviseringsmöjligheter 

Trots att fraktflyget är en tekniskt 

avancerad industri så är de operativa 

processerna inte lika avancerade. 

Fraktflyget är långt efter sin systerbransch 

passagerarflyget när det gäller 

användandet av IT.  Fokus inom både 

pratiskt arbete och forskning har nästan 

uteslutande kommit att berör områden för 

att effektivt transportera gods. Den del 

som har berört lönsamhetsfrågor inom 

branschen har varit begränsade till 

effektiviseringar och kostnadsbesparingar 

gällande bränsleförbrukning som rent 

naturligt är en väsentlig post för allt flyg. I 

en värld där det är snarare regel än 

undantag att jaga 

kostnadseffektiviseringar och där 

automatisering av processer är norm i 

många affärsgrenar, har nu fraktflyget 
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bara börjat. På vilket sätt stödjer forskning 

denna utveckling och är det tillräckligt? 

Hur ser forskningsområdet ut? 

Det råder inget tvivel om att författarna till 

samtliga studerad artiklar är väl medvetna 

om behovet av effektiviseringar och 

kostnadsbesparingar för 

fraktflygbranschen. Dock kan vi genom de 

studerade artiklarna konstatera att 

forskning inom området för 

lönsamhetsarbete inom flygfrakt inte är 

särskilt utbredd. I Becker & Dill:s artikel 

från 2007 arbetar båda författarna på 

Lufthansa och mot bakgrund av detta och 

att ingen klar metod för faktainsamling 

redovisas i artikeln antar vi att den mesta 

informationen i artikeln härrör från just 

Lufthansas verksamhet vilket vi ser som en 

svaghet i en annars tydliggörande artikel. 

Inte heller i Bartodziej, Derigs & Zils 

(2007) redovisar författarna någon metod 

för sin forskning. Någon tydlig hänvisning 

till empiriskt material finns inte heller. 

Den forskning som sker kan visserligen 

tyckas vara på frammarsch men 

författarna av vissa av de granskade 

artiklarna menar själva att forskningen 

inom området måste både utökas och 

förbättras för att på ett bättre sätt bidra 

med kunskaper inom 

verksamhetsområdet. I Becker & Wald 

(2008) artikel upplevs det som författarna 

väl underbyggt presenterar tydliga 

datajämförelser mellan två olika system 

samt en relativt omfattande 

enkätundersökning. Dock saknar de flesta 

studerade artiklarna tydliga redovisningar 

av metoddelar, det framgår inte vilka urval 

som gjorts eller varför. Den information 

som finns inom området oftast snarare är 

av typen ”inom branschen-information” än 

traditionella vetenskapliga artiklar ser vi 

som en klar svaghet inom ämnesområdet. 

När vi har sökt och granskat artiklar inom 

området kan vi konstatera att det finns en 

utbredd kunskap inom området, men 

många som skriver artiklar inom detta 

område är aktiva yrkespersoner inom 

fraktflygbranschen.  

Studerade artiklar i urval 

Managing the complexity of air 

cargo revenue management, 

Becker & Dill (2007) 

Artikeln handlar om att skapa lönsamhet 

inom området för flygfrakt. 

Verksamhetsområdet beskrivs i artikeln 

som relativt dåligt utforskat och 

författarna har därför antagit en ansats att 

skapa strukturer och ramverk som kan 

stödja framtida forskning inom 

ämnesområdet. Bakgrunden till artikeln är 

enligt författarna att man inom området 

för flygfrakt inte har arbetat särskilt 

inriktat på lönsamhet. Fraktflyget som 

beskrivs i den här artikeln är den typ som 

passagerarflygbolag driver ”på sidan om” 

passagerarflyget och som biverksamhet 

har inte mycket uppmärksamhet lagts vid 

hantering av effektivitet med avseende på 

lönsamhet. Detta är något som författarna 
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menar håller på att förändras och börjar 

på att ses som viktigt att arbeta med. 

Artikeln beskriver, med en typ av steg-för-

steg beskrivning vilka processer inom 

fraktflyg som finns, hur dessa processer 

fungerar och vilka svårigheter som 

verksamheten möter. Det är också inom 

dessa processer som författarna försöker 

hitta möjligheter till 

lönsamhetsförbättringar. Författarnas 

slutsatser är att det som många gånger 

saknas ett bra IT-stöd inom de beskrivna 

processerna för att på bästa sätt stödja 

utvecklingen av lönsamhetsarbetet inom 

fraktflyg. Noterbart är att artikeln 

behandlar den typ av fraktflyg som bedrivs 

av bolag som i huvudsak bedriver 

passagerarflyg, flygfraktbolag som endast 

har just godsfrakt som verksamhet 

behandlas inte i artikeln.  

O&D revenue management in 

cargo airlines—a mathematical 

programming approach, 

Bartodziej, Derigs & Zils (2007) 

Artikeln behandlar hanteringen av 

lönsamhet inom fraktflyg. Författarna 

menar att det inom fraktflygsbranschen 

har varit stort fokus mot effektivitetsarbete 

som gällande var, hur och när man flyger. 

Författarna av artikeln vill se ett utökat 

arbete med lönsamhetsarbete där man 

drar paralleller till passagerarflyg som 

beskrivs som betydligt mer effektiviserat 

med tydligt inriktning på ekonomisk 

lönsamhet. I artikeln görs tydliga 

jämförelser mellan passagerarflyg och 

fraktflyg och författarna menar att det 

trots att det finns stora skillnader mellan 

dessa så bör det effektiva 

lönsamhetsarbete som finns inom 

passagerarflyg kunna återanvändas även 

inom fraktflyg. Författarna av artikeln 

presenterar en avancerad matematisk 

uträkning för olika former av 

lönsamhetsberäkningar vilket författarna 

menar talar för ett utbrett användande av 

olika former av IT-stöd för att nå det 

efterfrågade lönsamhetsarbetet inom 

fraktflygbranschen.  

Air cargo overbooking based on 

the shipment information record 

-Becker & Wald (2008) 

Även denna artikel behandlar ämnet om 

ekonomisk lönsamhet inom fraktflyg. Här 

är fokus mot överbokningar som är ett 

arbetssätt inom flygbranschen som 

innebär att en viss överbokning sker vid 

planering av flygrutter. Inom fraktflyg 

finns risken att detta går ut över 

servicenivån, som är det område som är 

mest genomarbetat och utvecklat. 

Författarna menar dock att systemet med 

överbokning bör kunna användas för att 

bidra till en ökad lönsamhet inom 

branschen. Artikeln gör en jämförelse 

mellan ett äldre och ett nyare system för 

att beräkna och hantera 

överbokningskapacitet där det nyare 

systemet på många sätt överträffar det 

gamla. Författarna har genomfört en 

enkätstudie för att utröna vad olika 

experter inom området anser om de olika 
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systemen som jämförs. Även denna 

enkätundersökning visar att det nyare 

systemet innebär en klar förbättring av 

arbetet med och lönsamhetsmöjligheterna 

som ligger i det nyare systemet. 

Författarna själva anser dock att 

ytterligare forskning bör ske inom området 

för att ytterligare bidra med vederläggande 

kunskaper inom forskningsområdet. 

Automating Air Cargo (2008) 

Detta är en artikel skriven av Aaron Karp i 

facktidningen Air Transport World, juni 

2008. Den tar upp att många fraktbolag 

skulle önska att deras bransch skulle ta 

efter passagerarflygets approach med att 

minska pappershantering. E-biljetter finns 

numera överallt och gamla 

pappersbiljetter finns knappt att tillgå 

längre. IATA’s CEO Giovanni Bisignani 

påstår att alla pappersdokument som hör 

till flygfrakt kostar branschen 1,2 miljarder 

dollar. Så kan fraktflyget förändra sitt 

arbetssätt, en bransch som anses som 

”paper heavy”? Aaron Karp menar att 

säkerhet spelar en stor roll. Men till 

skillnad den säkerhet som man förknippar 

hos passagerarsidan med fysiska 

inspektioner av människor och bagage 

handlar det i fraktflygets fall om 

information. Gods får generellt ett grönt 

ljus för vidare transport för att det 

kommer från pålitliga avsändare. När det 

gäller e-freight så skriver Karp att det finns 

två olika sätt att se på saken. Det ena 

handlar om att koordinera en global 

leverantörskedja och alla dessa 

elektroniska överföringar som måste ske, 

och att detta helt enkelt kan bli för 

komplicerat, framförallt i en flygbransch 

som efter 11 september är mycket sträng 

när det gäller säkerhet. Det andra handlar 

mer eller mindre om att allt vanligt 

pappersarbete håller på att kväva 

branschen, och att skicka dokument 

(ibland handskrivna) mellan olika parter 

skapar en miljö där misstag, manipulerade 

och försvunna dokument blir en utbredd 

och accepterad standard. 

Det stora problemet för branschen ligger 

dock i att förutom de stora jättarna som 

UPS och FedEx, så har de bara nyligen 

introducerat e-freight i en värld där 

elektroniserade lösningar är normen i de 

många övriga branscher. Det betyder i 

klarspråk mycket kraft läggs på att 

utveckla standarder och att provköra 

systemen.  Steve Smith, projektledare på 

IATA säger att det måste finnas en 

bestämd standard, och att deras största 

problem just nu är att länder kan ha olika 

krav på den data just de vill ha. IATA 

försöker få fram en standard som 

accepteras globalt. 

Men en acceptans av e-freight-dokument 

verkar vara långt borta, vilket IATA 

märkte då de testade e-freightkonceptet 

och medverkande länders tullar ändå 

krävde vissa dokument i fysisk form. 

IATA:s projektledare för e-freight Steve 

Smith hoppades att testversioner av dessa 

dokument i elektronisk form skulle bli 

godkända. Hong Kong och Kanada var de 
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främsta kandidaterna att acceptera dessa 

elektroniska dokument.  

Trots att IATA:s e-freightprojekt är det 

mest ambitiösa och storslagna branschen 

har skådat så försöker fraktbolag världen 

över att själva utveckla en liknande filosofi, 

drivna av den lockande tanken av ökad 

intern effektivitet, bland dessa märks 

Alaska Air Cargo och AirClic som använder 

handhållna scanners, liknande de som 

UPS och FedEx använder. Kanske bör 

IATA studera just UPS och analysera hur 

deras samarbete med amerikanska tullen 

resulterat i ett automatiserat, ”paperless-

system” uppstod. 

Trots att IATA:s e-freightprojekt kanske 

inte utvecklats lika fort som de först 

förutspått, så är det viktigaste redan gjort. 

Enligt Smith så har de har bevisat att 

systemet fungerar och är framgångsrikt, 

men att det enbart kommer få full 

genomslagskraft när det blir allmänt 

accepterat. Och för att åstadkomma det, 

måste alla parter ta till sig idén. Det gäller 

inte bara de stora bolagen, utan även små 

familjeföretag och mindre budfirmor som 

också måste ha tillgång till teknologin. 

A Breath of Fresh Air (2008) 

I facktidningen Logistics Today skriver 

Roger Morton att den amerikanska 

luftfartsmyndigheten FAA uppskattar att 

fraktflyget i volym kommer öka med 3,1 % 

årligen mellan 2007-2017. Vad innebär det 

här för fraktbolagen? Flygbolaget Boeings 

analytiker menar att konkurrensen inom 

branschen kommer öka, 

marknadskrafterna kommer kräva ännu 

mer punktlighet och kostnadseffektiva 

processer och därför ses IATA:s e-freight 

som ett mycket välkommet initiativ. E-

freight jobbar tillsammans med 

Cargo2000, en speciell lobbyorganisation 

inom IATA, bestående av flygbolag, 

budfirmor, flygplatslogistiska bolag m.m. 

som verkar för bättre processer för både 

flygbolagen och kunderna.  Cargo2000 har 

ett tre-fasprogram där fas tre just handlar 

om full kontroll om leverantörkedje-

aktiviteter, inklusive elektroniska 

informationsflöden, streckkoder o.s.v. 

Ronald Cesana, projektansvarig för 

Cargo2000 berättar att både de och IATA 

söker en pappersfri arbetsmiljö, och därför 

var det naturligt att de skulle samarbeta. 

Ett bolag som för fullt arbetar med att 

implementera e-freight är Air 

France/KLM-cargo, som noterar att en 

ökande konkurrens från asiatiska och 

mellanöstern-bolag var en av 

anledningarna till att de började med det 

här. 

Möjliga förändringar 

Vår upplevelse av området är att 

verksamheten inom den undersökta 

branschen skulle utvecklas till det positiva 

om mer traditionell vetenskaplig forskning 

fanns att tillgå som ett komplement till 

den kunskap som finns inom branschen. 

En ytterligare reflektion som kan göras är 

att författarna av de studerade artiklarna 

tydligt hänvisar till olika former av IT-stöd 
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för att utveckla branschen mot högre 

effektivitet och ökad lönsamhet, 

utvecklingen av e-freight som beskrivs i 

några av artiklarna som studerats är ett 

tydligt exempel. Vår erfarenhet är att olika 

former av just IT-stöd för att utveckla 

processer, effektivisera och skapa högre 

lönsamhet är väl utforskade, både på ett 

generellt plan men också branschspecifikt. 

Det bör finnas goda möjligheter att 

utnyttja dessa kunskaper även inom 

fraktflygbranschen och här tror vi att en 

utvecklad forskning behövs för att hitta 

dessa möjligheter.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

det finns nya arbetssätt i branschen men 

att forskningen ligger ett steg efter och 

skulle behöva utvecklas. 
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