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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syfte är att analysera vilka skillnader i skydd av gods Sverige-, Europa- och 
Kontinentflyttar kräver och hur detta arbete skiljer sig mellan Kungsholms Express, Alfa 
Moving, B & M och L-Ira. 
 
Uppsatsen kommer ha en deduktiv forskningsansats där författarna utgår från redan befintliga 
teorier och applicerar empirin på teorierna. Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ 
metod. För att få in empirin har författarna genomfört intervjuer på de fyra olika företagen 
och gått igenom hemsidor.  
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt från olika teorier. Teorierna som behandlas är samspelet 
mellan produkt, förpackning och distributionsmiljö, produktskydd, påkänningar, 
förpackningar och försäkringar.  
 
Slutsatserna som författarna har kommit fram till är hur viktig tid och kunskap är vid flyttar. 
Även förpackningens utformning är viktig. Om packmästarna har kunskap om vilken 
förpackning som är bäst och bästa sättet att packa blir skadorna färre då det är ordentligt 
skydd och ingenting kan stå och slå mot varandra. Den andra viktiga faktorn är tiden. Tiden är 
viktig för om det är dåligt med tid är risken att packmästarna slarvar och då är det lätt att de 
packar på fel sätt och då är det lätt att det uppkommer mer skador. Eftersom det blir mycket 
stötar vid hanteringen av godset och speciellt vid kontinentflyttar, då det är mycket 
lossning/lastning och in- och urpackning, är tid och kunskap två viktiga faktorer. En annan 
sak som är viktigt är hanteringen av godset. Om alla under hela flytten hanterar godset 
försiktigare skulle det inte bli så hårda stötar och det leder till att uppkomsten av skador på 
godset blir färre.  
.  
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Abstract 
 
Authors: Johan Palmö and Eva Lundgren 
Titel: The damage of goods in the moving industry 
Level: C 
Program: Economy and logistics 
 
Keywords: Damage of goods, moving industry, logistics, packaging, insurance. 
 
This report analyzes the damage of goods in the moving industry. The purpose of the report to 
analyze witch different protection of goods moving in Sweden, Europa and over the world 
claim and how this work is differ between Kungsholms Express, Alfa Movings, B&M and  
L-Ira. The authors have interviewed employees working at the following companies; 
Kungsholms Express, Alfa Movings, B&M and L-Ira.  
 
Theories that are used in the report are about interplay between products, packaging and 
environment of distribution, packaging, product shelter and insurance.  
 
The authors conclusion is that time and knowledge are very important in the moving industry. 
Knowledge is very important because if the men that are packing the objects don�t know how 
he is going to pack all the objects in the containers all things can be damaged. The objects 
need orderly protection with corrugated cardboard and plastic around the goods.  
The other important aspect is time. If the men that are packing are short of time it is a bigger 
risk that some of the workers make a mistake and pack the goods wrongly and will because of 
that cause even more damages.  
Since the goods are handled very much with loading and unloading at several places before it 
reaches its destination, the time and knowledge are very important.  
Another important way to reduce damages is to handle the goods more carefully. If all 
movings of goods are been handled carefully it can be less damages.               
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Alla flyttar kan leda till att godset skadas på ett eller annat sätt. Det kan hända att en flyttkarl 
orsakar skadan själv, det kan också inträffa under transporten på grund av dålig förpackning 
eller oaktsamhet. Det händer också att vissa flyttar saknar något eller några föremål, det kan 
ske på grund av stöld eller att föremålet glömts kvar.1 
  
På grund av olika former och storlekar på godset samt att transportören använder sig av olika 
transportslag kan det uppstå svårigheter med att förpacka godset på ett effektivt och säkert 
sätt. Eftersom det ibland är långa transporter med flertal lyft av och på båtar måste 
förpackningen vara av det slaget att de klarar av hårda stötar och gungningar.2  
 
Tekniska produkter kommer hela tiden i olika utformningar och detta leder till att flyttkarlarna 
måste anpassa förpackningen efter det eftersom dessa produkter både är dyra och 
skadebenägna. Det krävs att packmästaren har erfarenheter för att veta hur exempelvis ett 
bord eller en TV ska förpackas för att den inte ska ta upp för mycket plats, och att den inte ska 
gå sönder, vilket leder till högre kostnader. Det är viktigt för flyttföretagen att försöka 
utveckla detta område då skador leder till extra kostnader samt missnöjda kunder. Det är 
också en stor konkurrensfördel om de kan förbättra säkerheten för kunderna.3 I fall att en 
minskning av godsskador kan uppnås, kommer också försäkringspremien att minska, vilket 
leder till sänkta kostnader. (Nilsson, Å 2000 s. 61) 
 
Flyttföretagen behöver anpassa sig till utvecklingen av produkter som finns i var mans hem 
för att kunna utforma olika förpackningssätt för de specifika föremålen. De behöver också 
försöka utveckla sin förpackningslogistik regelbundet för att försöka uppnå en målsättning av 
skadefria flyttar och genom det uppnå kostnads- och konkurrensfördelar. De måste också 
kontrollera sin personal för att se om föremål har brukar försvinna när vissa flyttkarlar eller 
agenter, flyttföretag som de köper tjänster av som ex. leverans i ett annat land, används. Det 
är oundvikligt att skador uppkommer, därför erbjuder vissa flyttföretag försäkringar för att 
minska kostanden när en skada har uppkommit. Men när skadan är gjord måste företagen 
arbeta för att kunna gottgöra kunderna på ett sätt som kan godtas av företaget och uppskattas 
av kunden. De måste ha en god dialog med kunden för att förklara i förväg hur skador 
hanteras för att inte få missnöjda kunder när det inträffar.4 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Godsskador har alltid varit ett problem inom tranportbranschen. I flyttbranschen finns det fler 
svårigheter då en flytt nästan aldrig liknar en annan vilket leder till problem inom 
förpackningslogistiken. En flytt kan till exempel innehålla allt ifrån en bordslampa till en bil. 
Förpackningarna ser också olika ut beroende på vilket transportslag som används, till exempel 

                                                
1 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
2 Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
3 Ibid 
4 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
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flyg, lastbil eller båt. Det leder då till att flyttkarlarna måste veta hur de ska hantera alla olika 
föremål som en flytt kan innehålla för det transportslag som ska användas. Om de inte har den 
kunskapen kan det leda till att misstag görs och godset skadas under transporten.  
 
Godsskador är oundvikliga och leder ofta till missnöjda kunder. Det vet företagen och de 
erbjuder då kunderna försäkringar för att minska kostnaderna när det inträffar. De måste 
också ha ett bra hanteringssätt. För att minska kostnaderna behöver de minska godsskadorna 
per flytt vilket då leder till lägre försäkringspremier. Detta leder också till konkurrensfördelar 
och färre missnöjda kunder.  
 

1.3 Problemformulering 
 

• Vilka typer och vad är det som gör att godsskador förekommer vid hanteringen och 
transporten av en flytt och vad skiljer mellan Sverige-, Europa- och kontinentflyttar?  

• Vilka förebyggande åtgärder görs? 
• Vilket skydd erhåller kunden för eventuella skador på godset? 
• Hur hanterar företagen kunden då en skada uppkommit? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka skillnader i skydd av gods Sverige-, Europa- och 
Kontinentflyttar kräver och hur detta arbete skiljer sig mellan Kungsholms Express, Alfa 
Moving, B & M och L-Ira. 

1.5 Begreppsdefinitioner 
 
Manko = Fel eller brist i en varas mått eller vikt. (Laurelli ordbok 2002) 
Feeder-fartyg = Feeder-fartyg är mindre fartyg vilka transporterar containrar från flera olika 
hamnar till centrala container terminaler. Vid de terminalerna lastas containern på större 
fartyg. På det sättet kan det sägas att de mindre fartygen �feed�, matar, de större fartygen. 
(Wikipedia 2007a) 
Kontinentflyttar = Flyttar som går utanför Europa med båt, flyg, tåg eller lastbil.  
LCL (Less than Container Load) = Benämningen av denna typ av inte fyllande laster blir 
samlastningsgods för container. (Lumsden, K 1998 s.73) 
Port of Entry = en plats där någon lagligen får inträda ett land. Internationella flygplatser är 
vanligtvis �ports of entry�, det är också städer belägna vid gränser. Hamnar kan också 
användas som �ports of entry� men bara vid de hamnar tullpersonal är baserade. Exempelvis 
är Los Angeles och San Diego �ports of entry� medan Newport Beach inte är det. (Wikipedia  
2007b) För flyttbranschen används dock �port of entry� för transportens destination.5 
Conveyor = transportband (Tyda 2006) 

 

                                                
5 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
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2 Metod 
 

2.1 Forskningsansats 
 
När forskare gör samhällsvetenskaplig forskning är ett av målen att integrera teori och empiri. 
Forskaren kan utgå ifrån att se om empirin bekräftar teorin eller inte och det kallas för 
deduktiv ansats. Det innebär att generella påståenden (teorier) testas mot empirisk data.  
En annan strategi är att man börjar med att samla in data och utifrån datan hitta ett generellt 
mönster som kan göras till teorier eller generella begrepp. Denna ansats kallas induktiv. Det 
innebär att man drar slutsatser från det speciella till det mer allmänna.  
(Johannessen & Tufte 2003 s.35) 
 
I den här uppsatsen använder författarna sig av den deduktiva forskningsansatsen. Det vill 
säga att författarna har utgått ifrån befintliga teorier och applicerat dessa på verkligheten. 

2.2 Forskningsmetod 
 
Kvalitativ metod innebär att forskaren ska karaktärisera något. Forskaren vill beskriva 
egenskaperna på något dvs. beskriva hur någonting är beskaffat. Kvalitativ metod är 
systematiserad kunskap om hur man ska gå tillväga när man ska gestalta någonting speciellt. 
Det centrala med kvalitativa metoder är att man vill hitta kategorier, beskrivningar eller 
modeller som bäst beskriver fenomenet forskaren har valt att se på. Typiska metoder är 
observationer, intervjuer, brev och bilder. (Larsson, S. 1986 s.7-8) 
 
Kvantitativ metod beskriver storlek, mängd eller kvantitet. Kvantitativa metoden vilar på 
matematiska grunder vid såväl insamling som analys av datan. Kvantitativa metoder och 
analyser är väl dokumenterade. Det gör att det bli lättare att jämföra eget metodval och 
analysresultat med andras. (Edling & Hedström. 2003 s. 11)  
 
Författarna har använt sig av en kvalitativ metod i uppsatsen. Författarna har gjort sex 
intervjuer med personal på fyra företag. Mer förklaring av intervjuerna följer längre ner.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Primärdata innebär att forskaren själv samlar in sitt material.  
(Edling & Hedström 2003 s. 39)  
 
Datainsamlingsmetoden ser annorlunda ut beroende vilken insamlingsmetod forskaren väljer. 
Sekundärdata är information som redan är insamlad av andra forskare eller utgör av data från 
t.ex. Statistiska central byrån. Sekundärdata kan även vara sammanställningar av publicerade 
vetenskapliga artiklar. (Olsson & Sörensen 2002 s.34) 
 
Primärdatan författarna har använt sig av har de fått in genom intervjuer med fyra olika 
företag och författarna har intervjuat sex personer med personal på alla företagen för att få en 
så bra bild av hur de hanterar godsskador och hur de försöker förebygga skadorna. Mer 
information om intervjuerna och företagen följer längre ner. Författarna har använt sig av 
sekundärdata för att samla in information från företagens hemsidor. 
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2.4 Fallstudie 
 
Vid fallstudier är det två saker som är gemensamt; en avgränsning av vad som ingår i fallet 
och vad som ligger utanför, samt en ingående beskrivning av det definierade fallet. Det 
forskaren vill få fram är det säregna och väsentliga med det enskilda fallet. Fallstudie är kort 
sagt att samla in mycket information (data) om ett avgränsat fenomen (fallet). Fallstudier är 
inte en egen metod utan forskaren kan använda sig av både en kvalitativ ansats (observationer 
och intervjuer) och en kvantitativ ansats i form av befintlig statistik och enkätundersökningar. 
Fördelen är att man inte behöver välja vilken ansats man ska välja utan forskaren kan 
kombinera olika ansatser för att samla in mycket och detaljerad data.  
( Johannessen & Tufte 2003 s. 56) 
 
Författarna har undersökt fyra företag inom flyttbranschen för att få en bild av hur det ser ut i 
verkligheten. Författarna valde en fallstudie för att få en så detaljerad och fullständig bild av 
undersökningsobjektet som möjligt. 

2.5 Urval  
 
Population är undersökningens målgrupp, oavsett om det är hela befolkningen eller mer 
avgränsad grupp. Ibland är det omöjligt eller olämpligt att använda hela populationen i 
undersökningen. Istället för att använda hela populationen kan forskaren använda sig av ett 
urval av populationen. Forskaren får då använda sig av en urvalsundersökning där vi använder 
oss av en liten del av populationen. Urvalet ska representera en miniatyrvärld av 
populationen. Det idealiska för att få ihop ett urval som motsvarar populationen är att 
forskaren ser vilka som är de viktigaste egenskaper som motsvarar sammansättningen av 
populationen. Detta urval kallas för representativt urval. För att skapa urvalet kan forskaren 
använda sig av två olika metoder. Den mest avgörande principen för skapandet av 
representativt urval är slumpen. Det andra sättet är sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 
innebär att man gör en slumpmässig lottdragning av vilka individer som ska ingå i 
undersökningen.(Johannessen & Tufte 2003 s.132�134) 
 
 Ickesannolikhetsurval utgår inte från att de som ingår i urvalet representerar hela 
populationen. Ickesannolikhetsurval används ofta för att forskaren inte anser att det är 
önskvärt eller att det är allt för svårt att genomföra ett sannolikhetsurval. 
Ickesannolikhetsurval kan genomföras med subjektivt-, Snöbolls-, bekvämlighets- och 
tillfällighets urval (Denscombe 2000, s. 22-24). 
    
Författarna har gjort ett bekvämlighetsurval. Uppsatsen behandlar fyra företag inom 
flyttbranschen, dessa är Kungsholms Express, B & M, L-ira AB och Alfa Moving AB. 
Författarna valde att göra intervjuerna med två företag med endast Sverige flyttar och två 
intervjuer med företag som gör Sverige-, Europa- och kontinentflyttar. Valet gjordes för att få 
en bild om det är någon skillnad mellan företag som endast flyttar inom Sverige och företag 
som flyttar till hela världen.  
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2.6 Intervju 
 
Intervjudata kan användas på en mängd olika sätt och för en mängd olika syften. Det är 
beroende på forskarens bakgrund som forskaren väljer att använda datan till. För 
projektforskare är intervjuer en effektiv metod som informationskälla. 
Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en mycket stark kontroll över frågorna och 
svarens utformning. De strukturerade intervjuerna kan jämföras med frågeformulär förutom 
att svaren kommer ansikte mot ansikte. Med denna typ av intervjuer har forskaren en lista 
med frågorna där respondenten har ett antal svarsalternativ att välja på. Varje respondent får 
identiska frågor. (Denscombe, M 2000 s.134) 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en färdig lista med ämnen som han vill 
ska behandlas och frågor som han vill ha svar på. Forskaren är däremot flexibel när det gäller 
ordningsföljden på ämnena och kan även låta respondenten utveckla sina egna idéer och att 
tala mer utförligt om det ämne som forskaren tar upp. (Denscombe, M 2000 s.135). 
Ostrukturerade intervjuer innebär att det är respondenten som får betona sina tankar. 
Forskarens roll är att introducera ett tema eller ett ämne och sedan låta respondenten utveckla 
sina idéer och fullfölja sina tankegångar. (Denscombe, M 2000 s.135).  
 
En nackdel med intervjuer är att analysera data kan vara besvärligt och tidskrävande. 
Utskrifter och kodning av intervjudata är en stor arbetsuppgift som måste göras när datan väl 
har samlats in. Att intervjuarens och kontextens inverkan innebär att det är svårt att uppnå 
objektivitet är ett annat problem. De insamlade data är i viss mån unika på grund av den 
specifika kontexten och de specifika individer som deltar. Detta har en ogynnsam effekt på 
tillförlitligheten. En annan nackdel är att data från intervjuer baseras på vad människor säger 
snarare än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens. 
(Denscombe, M 2000 s.162-163)    
 
Författarna har intervjuat personal på Alfa Quality Moving, Kungsholms Express, B & M och 
L-ira AB för att få reda på hur de flesta skadorna uppstår, vad företagen gör för att förhindra 
att skadorna uppkommer och hur de gör när det har uppkommit skador. Intervjuerna innehöll 
huvudsakligen semistrukturerade frågor. Några öppna frågor togs med för att bredda 
svarsmöjligheten. Författarna har gjort en intervju på Alfa Moving, två intervjuer på 
Kungsholms Express, en intervju på B & M och en intervju på L-ira. 

2.7 Validitet  
 
Validitet är att uppsatsgruppen kontrollerar hur bra eller relevant datan representerar 
fenomenet. Man skiljer på olika former av validitet, bland annat begreppsvaliditet, intern 
validitet och yttre validitet. Begreppsvaliditet rör relationen mellan det generella fenomen 
som ska undersökas och konkreta data. Är data bra (valida) representationer av det generella 
fenomenet? Hur kan man bestämma om indikatorer är valida eller inte? Ibland får man 
använda sig av sunt förnuft. För att avgöra om indikatorerna är valida måste forskaren 
genomföra systematiska validitetstester. (Johannessen & Tufte 2003 s.47-48) 
Om det är hög intern validitet innebär det att ett experiment har genomförts på ett sådant sätt 
att det gör det möjligt att säga att ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt 
orsakssamband. (Johannessen & Tufte 2003 s. 192) 
Yttre validitet är något som rör generalisering från urval till population. Är urvalet 
representativt för populationen? Om det blir ett stort bortfall av urvalet är det ett stort hot mot 
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yttre validitet. Bästa sättet för att kontrollera för yttre validitet är att genomföra samma 
undersökning i olika sammanhang och vid olika tidpunkter.  
(Johannessen & Tufte 2003 s.240-241)   
 

2.8 Reliabilitet 
 
En grundläggande inom all forskning är om datas tillförlitlighet. Detta kallas för reliabilitet. 
Reliabiliteten rör undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de 
bearbetas. Det finns olika sätt att testa datas reliabilitet. Ett sätt är att upprepa samma 
undersökning på samma grupp vid olika tidpunkter. Om resultatet blir detsamma är det ett 
uttryck för reliabilitet. Ett annat sätt är att flera forskare undersöker samma fenomen. Om 
flera forskare kommer fram till samma resultat är det ett uttryck för reliabilitet. (Johannessen 
& Tufte 2003 s. 28-29) För att författarna har gjort ett bekvämlighetsurval kommer 
reliabiliteten förmodligen bli låg och därmed kan inga generaliseringar dras.  

2.9 Metodkritik 
 
Största problemet med intervjuerna författarna har gjort är att de inte blir objektiva. De 
intervjuade personerna på företagen har en tendens att se på situationen på ett alltför positivt 
sätt och ibland förbise brister och problem som företagen har.  
 
För att författarna skulle ha fått ett mer generellt resultat av undersökningen skulle de behövt 
göra fler intervjuer på varje företag och kanske även med fler företag. Det som gjorde att 
författarna inte hann var att det inte fanns tillräckligt med tid då intervjuer är tidskrävande att 
genomföra och analysera. 
 
Författarna skulle även ha kunnat genomföra en enkätundersökning för att ta reda på vad de 
stora kunderna tycker eller ta reda på hur personalen på företagen ser på godsskador och vad 
de skulle kunna göra tillsammans.   
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3 Teori 
3.1 Förpackningar 

3.1.1 Samspelet mellan produkt, förpackning och distributionsmiljö 
 
Målet för företagen är att leverera oskadade produkter. Det kan nås genom att förstärka 
produkten, förstärka förpackningen eller genom minskade påfrestningar under distributionen.   
 

 
Figur 1. Samspelet mellan produkt, förpackning och distributionsmiljö.  
(Dominic et al 2000 s.53)  
 
En produkt har i sig själv en inbyggd tålighet mot påkänningar men den är oftast inte 
tillräckligt stark för att klara transport- och hanteringsmiljöer. Förpackningssystemets roll är 
att kompensera för skillnaden mellan påverkan från miljön och vad produkten kan motstå. 
(Dominic et al 2000 s.54)  
 
3.1.1.1 Balans mellan förpackningskostnad och produktskydd 
 
Det gäller för företagen att inte �överförpacka� men inte heller �underförpacka�. Det är hela 
tiden en balansgång att finna rätt balans mellan förpackningskostnad och produktskydd. 
Överförpackning, använder mer förpackning än nödvändigt, innebär dyra förpackningar och 
kan leda till ökade distributionskostnader och större miljöbelastning. Underförpackning, 
använder en förpackning som inte uppfyller kraven på produktskydd, däremot kan orsaka 
skadade eller förstörda produkter. Att underförpackning leder till ekonomiska skador i form 
av försenade leveranser, ökade servicekostnader och badwill, något som i sin tur kan ge 
missnöjda kunder. Underförpackning kan därför vara mycket dyrt. (Dominic et al 2000 s.55) 
 
Med förpackningar som ger ett bra produktskydd kan vi begränsa svinn i form av förstörda 
produkter till exempel vid hantering i distribution, vid olyckshändelser eller under förvaring. 
Vissa typer av flöden kan vara mer känsliga än andra för störningar. Exempelvis ett flöde med 
Just-In-Time, där en skadad leverans kan medföra stora kostnader i form av 
produktionsstillestånd och utebliven försäljning. (Dominic et al 2000 s.57) 

Förpackning 

Produkt 

Distributions
miljö 
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3.1.2 Godsskador   
 
Förpackningars funktion är i mesta dels att skydda godset mot all form av skada eller för att 
godsets värde ska minska på något sätt. Det uppstår ibland skador som minskar värdet på 
godset och som inte går att reparera eller eliminera. (Lumsden, K. 1998 s.432) 
 
Godsskador orsakas av: 

• Bristfälliga förpackningar 
• Godset tål inte samlastning med annat gods 
• Godset tål inte lagstadgad lastsäkring 
• Fordonshaverier och olyckor 
• Slarv och vårdslös hantering 

 
Det är ungefär tre gånger så höga skadekostnader när det gäller gränsöverskridande 
transporter än vad det är för transporter inom en region eller ett land. Det som återstår om 
man bortser från skador som uppkommit genom olyckor är ungefär 67 procent av de totala 
skadekostnaderna som är påverkbara. Dessa består främst av skador uppkomna genom stöld, 
manko och hanteringsskador. Åtgärder för att minska stöld och manko görs genom effektivare 
administrativa rutiner och förbättrad kontroll i olika led i transporten. Företagen kan också 
utforma skonsammare hanterings- och förflyttningsmetoder, bättre upplärning och träning av 
personal och förbättrade förpackningar för att minska hanteringsskadorna.  
(Lumsden, K. 1998 s.432) 
 
Företagen måste acceptera att ett visst mått av skador alltid kommer att förekomma då ingen 
förpackning kan konstrueras på ett så effektivt sätt att den skyddar mot alla tänkbara 
påkänningar. Oftast leder en mer effektiv förpackning till att kostnaderna blir högre och 
skadekostnaderna mindre. Det finna alltså en punkt där de två kurvorna skär varandra, se figur 
2. Figuren visar när det mest gynnsamma läget inträffar då summan av 
förpackningskostnaderna inkl. kringkostnader och skadekostnader blir så låg som möjligt. I 
praktiken är det väldigt svårt att mäta denna storlek på kostnaderna pga. de många olika 
faktorer som kan inverka. 
(Lumsden, K. 1998 s.432) 
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Figur 2. Förpackningens effektivitet (Lumsden, K. 1998 s.433) 
 
Svinn och manko leder ofta till stora förluster för transportbranschen. Dessa är i många fall 
mer komplicerade än rena skador då en skada ibland kan repareras och det inte leder till 
någon sökprocess efter det saknade godset. Det finns fler orsaker till likadana förluster, 
alltifrån svårigheter att hålla reda på en enskild försändelse till brottslig verksamhet. 
Företagen bör också underlätta identifieringen av försändelserna för att försvåra stöld och 
skadegörelse. 
(Lumsden, K. 1998 s.433) 

3.1.3 Transportförpackningar 
  
När företagen väljer transportförpackningar måste de tänka både på produkten och på övriga 
packningsnivåer. För självbärande produkter/butiksförpackningar kan en krympfilm vara 
tillräcklig medan man i andra fall kräver en transportlåda som stöd för att tillåta stapling. 
(Dominic et al 2000 s.26) 
 
Vid användning av transportförpackningar ska företagen ta hänsyn till bland annat 
inpackningsmetoder, produktens känslighet för olika påkänningar, transportsätt och 
mottagarland. Transportförpackningar bör vara anpassade till lastbäraren. (Dominic et al 2000 
s.26)  
 
90-95 procent av alla styva transportförpackningar för engångsbruk i Sverige är gjorda av 
wellpapp. Intresset för flergångsförpackningar har ökat markant under senare år. En av 
orsakerna är den uppmärksamhet som riktats mot förpackningens miljöbelastning. Några 
exempel på flergångsförpackningar är backar av plast och plywood, containrar av plast, 
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plywood och metall. Andra förpackningar som kan räknas som transportförpackningar är fat, 
tunnor, korgar, trälådor, säckar samt krymp- och sträckfilm. (Dominic et al 2000 s.26) 
Förpackningen ska ge flödesinformation om produkten. Olika tekniker för identifikation har 
blivit allt vanligare för att säkerställa snabb och tillförlitlig information. Förpackningen skall 
ha en märkning eller några andra �signaler� som bidrar till att produkten skickas till rätt plats 
och hanteras på rätt sätt. Märkningen bör ha information om innehåll, vikt, antal enheter, 
mottagare. Vanligaste tekniken för märkning är streckkod. Streckkod är en metod att grafiskt 
lagra data som sedan kan läsas maskinellt. (Dominic et al 2000 s.58-59) 

3.1.4 Produktskydd 
   
Produktskydd är en av förpackningens basfunktioner. Produktskydd omfattar sambandet 
mellan produktens tålighet, förpackningens skyddande egenskaper och påkänningar från 
distributionsmiljön. (Dominic et al 2000 s.52) 
 
Produktskydd omfattar förpackningens förmåga att motstå påkänningar av flera olika slag, 
exempelvis mekaniska, klimatmässiga och kemiska. Det är inte alltid produkten som skall 
skyddas. Om produkten är skadlig på något sätt blir förpackningens uppgift istället att skydda 
omgivningen från produkten. (Dominic et al 2000 s.52-53) 
 
Förpackningen ska också bidra till att förhindra att varor stjäls, manipuleras eller på annat sätt 
skadas under distributionen. Genom garantiförslutningar kan slutanvändaren förvissas om att 
återförslutningsbara förpackningar inte har öppnats efter det att de lämnat producenten.  
(Dominic et al 2000 s.53) 

3.2 Påkänningar 
 
En förpackning utsätts för påkänningar och de måste reduceras så gott det går. Den påverkan 
som inverkar på godsets egenskaper utgörs av de förhållanden som förpackningen utsätts för i 
den omedelbara omgivningen. För företagen är det viktigt att ha kunskap om hela 
distributionssystemet samt vilka risker som finns med distribution av förpackat gods. 
(Lumsden, K 1998 s.433-434) 
 
Godset utsätts för en mängd olika påkänningar vid transporter och hantering. Man kan dela 
upp dessa i tre typer vilka är, mekaniska, klimatologiska och biologiska. Företagen bör 
klargöra bakgrunderna för dessa påkänningar för att förhindra allvarligare konsekvenser.  
(Lumsden, K 1998 s.433-434) 

3.2.1 Risker vid distribution och lagring 
 
I normala fall finns det väl utvecklade och genomtänkta checklistor över de risker som behövs 
beaktas vid distribution och lagring. Företagen kan få svar på vad som sker med 
förpackningarna under transporten genom dessa checklistor. Det finns ett antal punkter som är 
viktiga att preciseras: (Lumsden, K 1998 s.434-435) 
 

• Transporttyp � val av transportalternativ som väg, järnväg, båt eller flyg 
• Kontroll � graden av kontroll över transporten varierar beroende på om transporten 

sker i egen regi eller som en allmän transport 
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• Transportform � den form av transport som används avseende godsets samlastning är 
viktigt. Alternativa former är break-bulk, ro/ro, fraktcontainer, enhetslast, post, 
persontåg m.m. 

• Fysisk påverkan � mekaniska betingelser och lagringstid 
• Riskens omfattning � karaktär och intensitet av mekaniska klimatmässiga risker vid 

transport, lagring, saluhållning och användning 
• Utrustning � det är av avgörande betydelse att hjälpmedel för hantering finns tillhands 

för lastning och lossning hela vägen mellan tillverkare och användare 
• Effektivitet � riskerna med en förpackning och de med denna följande risker för 

påkänningar måste alltid ställas i relation till vikten av att t.ex. minimera 
transportvolymen i förhållande till transportkostnaden 

(Lumsden, K 1998 s.434-435) 

3.2.2 Mekaniska påkänningar 
 
De mekaniska påkänningarna kan delas in i hanterings- och förflyttningspåkänningar 
beroende på var i godsflödet de befinner sig. 
 
3.2.2.1 Hanteringspåkänningar 
 
Dessa påkänningar är främst framkallat av fall och stötar. När de använder sig av manuell 
hantering utgörs fallen de flesta påkänningarna. Det som menas med fall är att den påkänning 
som godset utsätts för genom att kollina normalt placeras på plats med ett kast. 
 
Det är viktigt att godset säkras på ett korrekt sätt för att det inte ska skadas, exempelvis inne i 
en container och trailer då dessa utsätts för väldigt omild behandlig. De risker som finns är att 
både lastaren och hanteraren förutsätter att godset är skyddat av det robusta höljet, vilket inte 
är fallet om det är löst med den åtföljande potentialen för hög rörelseenergi. 
 
Begreppet �Övre gräns för normal hantering� menas med den höjd under vilken 99 % av alla 
kollin faller utom rena olyckshändelser. Det har gjorts undersökningar om hanteringen av 
styckegods i godsterminaler och genom det har ett empiriskt samband mellan denna övre 
gräns för hantering och förpackningens dimensioner och innehåll kunnat fastställas. 
 
Godset kommer att utsättas för kraftiga stötar och vibrationer vid mekanisk hantering med 
rörlig utrustning av typ truckar, speciellt vid körning på ojämnt underlag. Dessa störningar 
ökar med ökande hastighet. Normalt understiger fallhöjden 1 m men kan även uppgå till 1.5 
m. Det är mer skonsamt för godset om hanteringen sköts med fast utrustning som kranar, 
transportvagnar dragna av conveyor och liknande. 
 

(Lumsden, K 1998 s.436) 
 
3.2.2.2 Förflyttningspåkänningar 
 
Dessa påkänningar utgörs av stapeltryck från staplat gods, vibrationer och stötar. För 
järnvägsvagnar, lastbilar och flygplan utgörs inte stapelhöjden normalt inte några problem då 
den sällan överstiger 2,5 m till följd av yttre restriktioner. Däremot kan staplingshöjden uppgå 
till 10 m i fartygens lastrum, vilket ökar påfrestningarna, speciellt i kombination med de 
påkänningar en sjötransport har. Detta har lösts genom en övergång till containrar vilket 
flyttar påkänningarna till containerns ram och eliminerar denna typ av påkänning.  
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När det gäller vibrationspåkänningar så har flygplan väldigt hög vibration jämfört med 
järnväg och sjö. Järnväg är skonsam mot godset i denna bemärkelse men 
vibrationspåkänningarna ökar med ökande hastighet. För sjö skiljer det sig om det är normal 
sjö eller grov sjö, då grov sjö leder till högre vibrationer, men en förflyttning med fartyg 
medför jämförelsevis små vibrationspåkänningar. 
 
När det gäller stötar utsätts inte godset normalt av någon större omfattning under transport 
med flygplan eller lastbil. Det uppstår stötar vid rangering av vagnarna vid 
järnvägstransporter. Problemet med rangering är inte stötarna i sig utan de ras de ger upphov 
till.  

(Lumsden, K 1998 s.436-437) 

3.2.3 Klimatologiska påkänningar  
 
Dessa påkänningar innebär främst att godset kan påverkas av vatten i olika faser, ibland i 
kombination med syre. Damm och andra partiklar som kan komma i kontakt med godset 
inkluderas också. Partiklar av olika slag kan förstöra maskiner. Andra gods typer kan 
förorenas samt att de kan skadas eller förstöras pga. höga eller låga temperaturer. 
 
Risken för korrosion är väldigt liten om godset befinner sig i en lokal som är uppvärmd eller 
avfuktad med en relativ luftfuktighet under 60 procent. Men om luftfuktigheten stiger och 
speciellt i kombination med föroreningar (gas eller partiklar) ökar risken markant för 
korrosion.  
 
Luftfuktigheten över haven är mellan 70 � 90 procent. Men då lastrum erhålls i en isolerad 
klimattyp finns det en mycket liten utväxling av luften utanför. För att viss gods har en stor 
värmekapacitet tar det längre tid att värma upp, det leder till en relativt låg temperatur. 
Kondensation kan då ske på godset. Då fartyget går från varmt till kallt klimat har luften 
normalt stort fuktinnehåll och om denna överstiger 100 procent sker kondensation, vilket kan 
leda till direkta vattenskador. 
 
Vissa godsslag tål antingen inte höga eller låga temperaturer. Det kan lösas genom att isolera 
godset från omgivningen eller att tillföra eller bortföra värme från godset, dvs. tempererade 
transporter.  
 

(Lumsden, K 1998 s.437-438 

3.2.4 Biologiska påkänningar 
 
Biologiska påkänningar utgörs av bakterier och mögel eller djur som insekter och gnagare av 
olika slag som kan angripa godset. (Lumsden, K 1998 s.438-439)  
 
För att bakterier och mögel ska kunna leva och föröka sig behöver de tre grundbetingelser, 
vatten, syre och föda. Detta bör tänkas på för förpackningar som lämpar sig som föda för 
bakterier och mögel och eliminera antingen vatten eller syre. Det är lättast att eliminera 
vattnet ifrån godset. Fast vissa produkter som behöver en viss fuktmäng måste förpackningen 
tätas för att eliminera syret. Det går också att motverka mögel med vissa kemikalier. 
(Lumsden, K 1998 s.438-439) 
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3.3 Försäkringar  
 
Transporter är förenade med faror. Det går inte att undvika tågurspårningar, dikeskörning, 
stölder, grundstötningar och flygplan som glider av landningsbanor. Företagen vill skydda sig 
från olyckor som ställer till skada. (Nilsson, Å 2000 s. 61) 
 
3.3.1 Varuförsäkring 
 
Varuförsäkringen avser det transporterade godset. Denna försäkring kan tecknas av både 
köpare och säljare, beroende på vilket leveransvillkor som överenskommit dem emellan. En 
varuförsäkring täcker aldrig alla risker. Försäkringar finns i ett otal varianter och skräddarsys 
ofta i årliga avtal med försäkringsbolaget. (Nilsson, Å 2000 s. 61) 
 

 
Figur 3. Beräkning av försäkringsvärde (Nilsson, Å 2000 s. 61) 
 
Försäkringspremien anges oftast i procent av bildens försäkringsvärde och dess storlek är 
beroende av risken. Varuslag, typ av transportmedel, destination och respektive företags 
skadestatistik ligger till grund för försäkringspremiens storlek. (Nilsson, Å 2000 s. 61) 
 

3.4 Teoretisk referensram 
 
Beroende variabel: Godsskador 
Oberoende variabel: Förpackningar, påkänningar och försäkringar 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka skillnader i skydd av gods Sverige-, Europa- och 
Kontinentflyttar kräver och hur detta arbete skiljer sig mellan Kungsholms Express, Alfa 
Moving, B & M och L-Ira.    
 
Godsskador kan uppstå av många olika orsaker. Förpackningarnas roll är att skydda godset 
mot påverkan från miljön. Förpackningar ska endast inte skydda mot skador utan också mot 
stölder. Förpackningen är en balansgång mellan förpackningskostnaden och produktskyddet. 
Det gäller således att finna den optimala förpackningen för att minimera kostnaderna. 
 
Teorier om påkänningar används i uppsatsen för att beskriva vilken påverkan miljön har på 
godset vilket i sin led beskriver varför skydd i form av förpackningar används. Påkänningar 
utsätter godset på mängd olika sätt. Det finns tre typer av påkänningar; mekaniska, 
klimatologiska och biologiska.  

Beräkning av försäkringsvärde 
 
Godsvärde 
+ transportkostnader 
+ försäkringskostnader 
= CIF � kostnader 
+ 10 procent handelsvinst 
= Försäkringsvärde 
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Då godsskador är oundvikliga vid transporter behövs ytterligare skydd för godset. Detta skydd 
utgörs av försäkringar vilket är ett ekonomiskt skydd för kunden vid eventuella skador. 
Försäkringar täcker dock inte alla risker vid en transport. 
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4 Empiri 
 
Författarna har undersökt fyra flyttföretag inom branschen. Dessa företag är Kungsholms 
Express, Alfa Moving AB, B & M samt L-ira AB. B & M och L-ira utför endast flyttar inom 
Sverige och de använder inte externa åkerier utan utför samtliga flyttar med egen personal. 
Därför beskrivs dessa företag endast under rubrikerna Sverige & Europaflyttar, godsskadornas 
uppkomst samt Försäkringar.  

4.1 Sverige- och Europaflyttar 
 
En Sverigeflytt sker alltid genom lastbilstransport.6 För Europaflyttar används också lastbilar i 
nästan samtliga fall. Specialfall finns då kunden kräver att transporten ska gå snabbt, och då 
används flygfrakter. Flygfrakterna hanteras på samma sätt som kontinentflyttar och kommer 
att beskrivas nedan under rubriken kontinentflyttar.7 
 
Sverige- och Europaflyttar utförs på sådant sätt att ett och samma företag utför allt arbete i 
hela kedjan; packning, lastning, transport, lossning och uppackning. Kungsholms Express och 
Alfa Moving använder sig också av externa åkerier vilket inte B & M och L-ira använder. 
Förpackningssättet är detsamma oavsett om flytten är inom Sveriges gränser eller inom 
Europa. Kungsholms Express, Alfa Moving, B & M och L-ira använder samma tekniker och 
förpackningsmaterial för emballeringen. Skillnaden är att B & M och L-ira inte utför flyttar 
utanför Sverige och därför inte heller transporterar gods med flyg eller båtar.8 
 
För flyttar inom Sverige och Europa används emballage som flyttkartonger, filtar och 
klädgarderober, vilka utgör huvudemballagen för skyddet av godset. Exportemballering 
antingen för hela eller delar av bohaget kan utföras om kund kräver det.9 Trälådor för 
specifikt värdefulla föremål eller från kunds önskemål kan också byggas. Dessa åtgärder leder 
dock till ett pristillägg.10 Exportemballering och emballering med trälådor kommer att 
beskrivas utförligt under rubriken kontinentflyttar.  
 
Flyttkartonger används för att förpacka glas, porslin, böcker och annat mindre skrymmande 
gods. Porslin är speciellt i det fallet att de måste stå på högkant för att skyddas på ett så bra 
sätt som möjligt. Glas, porslin och liknande föremål lindas in i papper innan de förpackas i 
flyttkartongerna. Flyttkartongerna skall också förpackas tätt för att minimera stötar på godset 
under transporten. Kläder förpackas också i flyttkartonger, men när det gäller kläder som 
behöver hängas används speciella klädgarderober. Vid packning av möbler emballeras de med 
filtar. Filtarna viras runt möblerna och de är det enda skyddet under transporten.11  
 
Vid lastningen av lastbilen används mestadels sunt förnuft. Med detta menas att de tyngre och 
mindre skadebenägna godsen lastas i botten av flaket. Godset ska också lastas tätt för att 

                                                
6 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
7 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
8 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
9 Ibid 
10 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
11 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
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förhindra att gods stöter emot varandra. Om lastbilen inte blir fullastad förankras godset med 
hjälp av spännband.12  
 
Det som skiljer en Sverigeflytt från en Europaflytt är att för Europaflyttar används packlistor. 
På packlistorna skrivs det ner vad flytten innehåller och ska kontrolleras samt signeras av 
kunden för att verifiera att den är korrekt. Vid uppackningen kontrolleras med hjälp av 
packlistan att inget gods försvunnit under transporten.13  

4.2 Kontinentflyttar  
 
Vid kontinentflyttar transporteras bohagen antingen med båt, flyg eller lastbil. Valet av båt 
eller lastbil är beroende av vart i världen flytten går. I de flesta fall används båtfrakter. 
Flygtransporter nyttjas vid mindre sändningar när flytten måste nå destinationen på kort tid. 
(Alfa Moving 2006)  
 
För transporter med fartyg används oftast antingen 20-fots container med ett utrymme mellan 
30 � 32 kubikmeter eller 40-fots container med ett utrymme mellan 60 � 62 kubikmeter. Men 
vid mindre sändningar kan också trälådor byggas. För flygfrakter används endast trälådor.  
All transport över kontinenten exportemballeras. Exportemballering är rigorösare än 
filtemballering vid Sverige och Europaflyttar. Detta behövs då transporterna utgör större 
påkänningar för godset.14  
 
Ett exempel på en flytt kan vara att kunden bokar med flyttförtaget att de ska utföra en flytt 
till USA. Bohaget innefattar 30 kubikmeter gods och därför används en 20-fots container. När 
kunden bekräftat bokningen avtalas en dag för packning och lastning. Godset förpackas på 
adressen samt lastas direkt in i containern som sedan körs ner till hamnen. Det är vid hamnen 
som flyttföretagets hantering av container upphör. Där tar hamnen själva över ansvaret och 
container lastas på ett feederfartyg för transport till oceanfartyget som ofta går ut från hamnar 
i Tyskland. Där lastas containrarna av feedern samt på oceanfartyget, en ny 
hanteringspåkänning tillkommer. Oceanfartyget transporterar containern över atlanten för att 
komma till POE, port of entry, det vill säga destinationshamnen. Där lastas containern av och 
transporteras till ett tullager för tullundersökning. Inlandsdragningar kan förekomma då 
flytten ska till en stad inne på fastlandet. Detta menas med att containern antingen med lastbil 
eller tåg transporteras till slutdestinationen vilket renderar till ytterligare en 
hanteringspåkänning. Där efter tar agenten i USA över hanteringen av containern för lossning 
och uppackning hos kund. Det förekommer också att godset ska magasineras under en period 
vilket skapar ytterligare hantering i form av lossning och lastning in och ut ur magasinet.15    
 
Emballering med flyttkartonger och klädgarderober görs också vid kontinentflyttar och 
innefattar samma föremål samt utförande som beskrivits under rubriken Sverige- och 
Europaflyttar. Det som skiljer mellan kontinentflyttar och Sverige- eller Europaflyttar är att 
alla möbler exportemballeras.16 Emballeringsmaterialen skiljer åt mellan Kungsholms 
Express, som använder sig av bubbelplast17 och Alfa Moving som använder wellpapp18. 

                                                
12 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
13 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
14 Ibid 
15 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
16 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
17 Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
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Materialen skiljer sig inte i den bemärkelsen att det ena utgör ett bättre skydd utan bara hur de 
är konstruerade. Hanteringen görs genom att materialet lindas noggrant runt godset. Vid 
känsliga föremål används samma material med den skillnaden att fler varv lindas runt.19 
Wellpapp och bubbelplast används uteslutande i fall att inget annat krävts av kund eller att 
föremålet är av det värde att man bör förpacka godset med högre säkerhet. Detta görs genom 
att trälådor byggs för dessa specifika föremål. Efter det att godset förpackats i trälådan fylls 
den med frigolit för att minska påkänningar genom stötar. Då emballering av gods i trälådor 
är mycket dyrare än exportemballering används de endast till exempelvis dyrare konstartiklar, 
antika speglar och andra liknade föremål. Vid de tillfällen kunden kräver emballering med 
trälådor får de betala extra för förpackningen.20  
 
Lastningen görs på samma sätt som beskrivits under Sverige- och Europaflyttar. Skillnaden är 
att vid flygtransport eller vid mindre båtfrakter används specialbyggda trälådor utifrån flyttens 
storlek i kubikmeter. Godset lastas direkt i lådan som sedan försluts och etiketteras.21 
Containrarna, om de inte blir fullastade förankras med hjälp av plywood och reglar istället för 
spännband som används vid lastbilsflytt. Containrarna utrustas också med avfuktningsstavar 
för att eliminera fukt- och mögelskador. Detta görs för att undvika att emballaget blir fuktigt 
på grund av de temperaturskillnaderna en transport kan medföra. Dessa temperaturskillnader 
uppkommer vid transporter till andra klimatzoner till exempel Fjärran Östen.22 

4.3 Godsskadornas uppkomst 
 
Genomsnittet för godsskador inom flyttbranschen ligger på 12 procent. Kungsholms Express 
genomsnitt ligger på 14 procent, Alfa Movings på åtta procent, B & M på två till tre procent 
medan L-ira har någon mindre skada på en av fem flyttar.23 
 
Det finns flera olika omständigheter som kan rendera godsskador. Några omständigheter är 
brist på utförandet av förpackningen, användning av fel förpackningsmaterial eller att möbler 
slår emot vid ur- och ilastning. Oftast beror detta på den mänskliga faktorn.24  
 
De omständigheter som kan generera skador när det gäller Sverigeflyttar är enligt Abbe 
Ståhlberg på L-ira AB, oaktsamhet vid packningen och att möbler är i dåligt skick vilket är de 
mest skadebenägna föremålen enligt Abbe Ståhlberg på L-Ira. Den vanligaste orsaken till att 
skador förekommer är att godset tappas vid in- och urlastning. Vid flyttar med L-Ira sker 
aldrig några stölder då de har konstant kontroll på lastbilen vid av- och pålastning. Enligt 
Darko Blagojevic på B & M genereras skador genom dålig och slarvig hantering av bohaget. 
Han anser också att den vanligaste orsaken som renderar skador är otillräckligt skydd i form 
av filtar. Stölder har inte heller förekommit för B & M då även de alltid har översikt på 
fordonet. På Kungsholms Express för flyttar inom Sverige och Europa är den vanligaste 
skadetypen nedsmutsning samt hanteringsskador av de slagen som beskrivits för L-ira och B 
& M. Smutsen kommer ifrån filtarna de använder sig av som nästintill aldrig tvättas, därför 
kan möbler av olika slag färgas av och bli förstörda. Då Kungsholms använder sig av externa 

                                                                                                                                                   
18 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
19 Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
20 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
21 Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
22 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Stefan Johansson, Kungsholms Express 2006-10-20 
23 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
24 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
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åkerier kan dessa åkerier ibland inte bry sig då de inte är ansvariga för flytten. Detta kan leda 
till att stölder sker speciellt vid Sverigeflyttar då kontrollen är sämre då de inte använder sig 
av packlistor. För att få bukt på detta problem har Kungsholms skrivit ett så kallat Guldavtal 
med åkerierna, se under rubriken åkerier.25 Enligt Bo Wärme på Alfa Moving är de mest 
förekomna skadorna att porslin går sönder, tavelglas spricker, bordskivor repas och 
lampskärmar får tryckskador. Stölder förekommer också enligt Bo Wärme, men är väldigt 
sällsynt. Vid lastning på bil eller container är dessa stundtals obevakade. Det har förekommit 
att cyklar och enstaka kartonger saknats. 
 
För kontinentflyttar är påfrestningarna betydligt större med den ökade hanterings- och 
förflyttningspåkänningarna. Godset är då mer rigoröst emballerat för att klara dessa 
belastningar. Skadorna är dock av samma typ och de beror också på slarvig hantering. Det är 
även här oftast att det är den mänskliga faktorn som är den beroende faktorn.26 Men en allt 
vanligare skada som uppstår oftare för flyttar med längre transporter är skador på elektronisk 
utrustning som datorer och nyare TV-apparater. Det händer allt oftare att kunder anmäler att 
apparaten inte fungerar när den ska startas upp igen efter flytten. Eftersom denna typ av gods 
har känslig teknik eller mekanism kan de stötar och krängningar som normalt uppstår under 
transporter inte bara till sjöss utan även, fast i mindre skala, till lands orsaka att funktionen 
påverkas. För dessa skador gäller inte försäkringen då den endast omfattar synliga skador.27 
 
Sammanfattningsvis är skador beroende av hur väl förpackningen är utförd. Det är oftast 
slarvig eller dålig hantering alternativt dålig förpackning av godset som orsakar skador. Tiden 
är då en inverkande faktor för ju mer tid en packmästare har desto noggrannare kan han utföra 
sitt arbete.28 Flyttbranschen har högsäsong under månaderna juni � augusti och för Alfa 
Moving utförs 50 procent av alla deras flyttar på ett år under de månaderna. Tiden är ett 
problem för hela branschen och väldigt svår att hantera. Under dessa månader är det brist på 
arbetskraft vilket kan leda till pressade situationer för packarna då de har minimal tid på sig 
att utföra ett uppdrag för att hinna med nästa flytt. Med minskad tid att utföra förpackningen 
sjunker också kvaliteten i hanteringen, vilket medför att risken för skador ökar markant. Till 
och med tvingas Alfa Moving under vissa perioder att tacka nej till att utföra flyttningar. Den 
största anledningen är att kvaliteten på flytten i sådant fall inte kan garanteras.29 En jämförelse 
kan göras med Japanernas arbetssätt för att belysa detta ytterligare. Enligt packmästaren på 
Kungsholms Express är Japanerna exceptionella vad beträffar hur förpackning av gods ska 
utföras. En observation gjordes också av en sändning från Yokohama vilket bevisade 
påståendet. Han förklarade att den kvaliteten på emballeringen kräver enormt noggrant arbete 
vilket är väldigt tidskrävande. En flytt för den observerades storleksordning förpackas för ett 
svenskt flyttföretag på normalt två timmar medan för ett Japanskt tar det 16 timmar.30 Tid är 
alltså lika med kvalitet inom flyttbranschen. 
 
En åtgärd för att minska skador på grund av den mänskliga faktorn är utbildning inom 
förpackningsområdet. Kungsholms Express använder sig av en trestegsmodell där första 
steget är grundläggande utbildning vilket samtliga nyanställda packare måste gå igenom. 
Ytterligare utbildning i steg två och tre görs i mån av tid för nyanställda.31 De äldre och mer 
                                                
25 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
26 Ibid 
27 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
28 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
29 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
30 Packmästare, Kungsholms Express 2006-10-20 
31 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
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erfarna packmästarna utbildas inte, då företaget anser att deras erfarenhet är tillräcklig. 
Nyanställningar av packmästare sker också väldigt sällan inom Kungsholms Express.32 Alfa 
Moving rekryterar vanligtvis inte heller ny packpersonal. Utbildning av nuvarande 
packmästare görs inte då de har en god erfarenhet. Men genom branschorganisationen 
Sveriges Möbeltransportörers Förbund, SMF, anordnas regelbundet kurser för utbildning till 
packmästare.33 

4.4 Åkerierna 
 
Alfa Moving och Kungsholms Express bokar packning, lastning och transporter av externa 
åkerier. Arbetsuppgifterna som beskrivits under Sverige-, Europa- och kontinentflyttar utförs 
då inte av för Kungsholms eller Alfa Movings egen personal utan av åkeriets. För Sverige- 
eller Europaflyttar sköter de allt arbete från packning/lastning till lossning/uppackning. De 
utför också de arbetsuppgifter som beskrivits för kontinent, till containern lämnats till 
hamnen. När det gäller mindre sjösändningar och flygfrakter där trälådor används, tas godset 
alltid in på terminal för förpackning då trälådan byggs vid snickeriet på plats. Därefter hämtas 
lådan antingen av flygbolaget eller rederiet och vid det tillfället tar Alfa Movings och 
Kungsholms Express hantering slut. Åkerierna används dock för inhämtningen av godset, 
men då görs ingen ompackning.34 
 
Som beskrivits ovan har Kungsholms Express haft problem med sina åkerier vad det gäller 
skador uppkomna genom slarvig hantering samt stölder. Därför har de utvecklat ett avtal som 
kallas för Guldavtalet. Guldavtalet innefattar endast flyttar utförda inom Europa, då 
Kungsholms Express står för kostnaderna vid kontinentflyttar. Guldavtalet är uppbyggt i en 
trappliknande form där åkerierna med låg skadeprocent ligger på det lägsta trappsteget. 
Innebörden med trappstegsmodellen är att ju längre ner i stegen åkeriet ligger, desto lägre 
självrisk behöver de betala vid en eventuell skada. Vid det lägsta trappsteget ligger självrisken 
på ungefärliga 3000 SEK. Denna modell innefattar inte mindre skador som att ett glas 
spruckit, utan vid större och kostsammare skador. Utvärdering görs av åkerierna kontinuerligt 
och uppföljningsmöten anordnas en gång i kvartalet. Åkerier med en hög skadeprocent kan 
också vid visad förbättring flyttas ner på stegen, vilket renderar påtryckningar för åkerierna att 
kontinuerligt arbeta med förbättrad hanteringen. Genom detta avtal försöker Kungsholms att 
införa ett högre ansvar för åkerierna vilket medför en bättre kontroll.35     
 
Avtalet Alfa Moving har med sina åkerier innefattar att de får stå för en del av kostnaderna 
vid Europatransporter. När det gäller kontinentflyttar är det Alfa Moving själva som står för 
kostnaderna. Ytterligare detaljer hur avtalet är uppbyggt kommer denna uppsats inte att ta 
upp, då Alfa Moving avstod att svara på detta.36   

4.5 Försäkringar  
 
När det gäller Sverigeflyttar tecknas i vanliga fall inte försäkringar med kund utan 
Kungsholms Express, Alfa Moving, B&M och L-ira utgår ifrån Bohag 2000.37  

                                                
32 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
33 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
34 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
35 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
36 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
37 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Darko Blagojevic, B&M Bära Möbler AB 2006-12-18,  
Abbe Ståhlberg, L-ira AB 2006-12-20, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
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Bohag 2000 tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag inom Sverige som beställs av en 
konsument huvudsakligen i enskilt ändamål. Uppdraget omfattar transport av bohag från en 
avtalad mottagaradress inklusive lastning och lossning Transportören är ansvarig för hela 
uppdraget även om det är någon annan på transportörens uppdrag som genomför hela eller 
delar av flyttuppdraget. (Sveriges Möbeltransportörers Förbund 2006) 
 
Transportören är skyldig att utföra uppdraget med passande omsorg och vårda kundens 
flyttgods och även tillvara ta beställarens intresse och önskemål i den mån det går. Beställaren 
är skyldig att lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Information 
som är av betydelse är omfattningen på bohaget, förekomst av hiss, om det finns tunga och 
utrymmeskrävande föremål som piano och om det finns särskilt värdefulla föremål. Om 
beställaren inte lämnar uppgifter om de här kan beställaren själv få stå för skadorna.  
(Sveriges Möbeltransportörers Förbund 2006) 
 
Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget. Om avbeställningen sker tidigare än 15 dagar 
innan uppdraget ska påbörjas har transportören inte rätt till ersättning men om avbeställningen 
kommer mellan 1-15 dagar har transportören rätt till ersättning. (Sveriges Möbeltransportörers 
Förbund 2006) 
 
Om fel eller dröjsmål har förekommit får beställaren ersättning om dröjsmålet eller felet inte 
beror på något från hans sida. Antingen kan beställaren kräva att felet avhjälps, att 
transportören gör avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet, häva avtalet i sin 
helhet även när uppdraget är påbörjat, häva avtalet i icke utförd del eller kräva ersättning för 
felet eller dröjsmålet. (Sveriges Möbeltransportörers Förbund 2006) 
 
Beställaren bör besiktiga flyttgodset och kontrollera eventuella transportskador snarast efter 
att tjänsten har slutförts. Om beställaren har hittat ett fel, skada, dröjsmål eller att något blivit 
stulit bör han dokumentera eventuella skador för att underlätta en reklamation. Detta kan ske 
genom att skadade emballaget sparas eller fotograferas. Transportören är skyldig att ersätta 
eventuellt fel, skada, dröjsmål eller förlust av bohag. Ersättningsskyldigheten omfattar 
egendomens marknadsvärde vid tiden för skadan eller förlusten, ersättning för 
reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, minskningen eller förlusten. 
Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall dock aldrig överstiga vad som 
skulle ha utgått vid förlust av vederbörande föremål (Sveriges Möbeltransportörers Förbund 
2006) 
 
Specialtillfällen förekommer när försäkringar tecknas även för Sverigeflyttar. Sådana tillfällen 
är när en kund kräver ytterligare försäkring på hela bohaget eller för specifika föremål. Det 
sker oftast när föremålen är av ett högt värde. (Sveriges Möbeltransportörers Förbund 2006) 
För egen analys av Bohag 2000 se Appendix. 
 
Det finns alltid ett grundskydd för flyttande utanför Sverige. Denna ansvarsförsäkring kallas 
för General Conditions for International Furniture Removal. Ansvarsförsäkringen togs fram 
av FN: s ekonomiska kommission i Genève april 1962. Men på grund av de nya elektroniska 
varor och andra artiklar idag oftast har ett värde som vida överstiger de ersättningsnivåer 
kunden har rätt till enligt General Conditions används separata varuförsäkringar.(Texab 2006) 
Kungsholms Express och Alfa använder sig av IF skadeförsäkringar.38 IF beskriver i sin 

                                                
38 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
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försäkring att den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och 
järnväg. Varuförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som 
vållat den. Det som försäkringen täcker är exempelvis brand, explosion, fartyget sjunker eller 
kantrar, bilen eller tåget krockar, välter, flyget störtar, totalskada vid lastning/lossning. 
Exempel på vad försäkringen inte innefattar är felaktigt eller olämpligt emballage, skada till 
följd av strejk eller krig eller krigsliknande händelser. 
(IF 2006) 
 
När det gäller Europa- och kontinentflyttar måste transporterna vara försäkrade hos Alfa 
Moving.39 Kungsholms Express skiljer sig där, kunden har ett val om de vill försäkra sig hos 
dem eller inte. Om då kunden inte väljer en försäkring transporteras godset endast under 
General Conditions.40 
 
Alfa Moving och Kungsholms Express erbjuder försäkringar genom dem. De är i sin tur 
återförsäkrade genom IF. Skrivningen av en försäkring sker på samma sätt i båda företagen. 
En så kallad �valuation form� fylls i av kunden vid en bokad flytt. �Valuation form� är ett 
dokument där värdet och slaget av godset skrivs ner.41 Värdet uppskattas av kunden själv men 
debiteringen av premien ökar eller minskar beroende på det värde kunden har satt. Det är 
alltså kunden själv som bestämmer hur mycket han får ut om en skada uppkommer. Om 
kunden sätter ett högt värde blir också försäkringspremien hög. Skillnaden för flyttar inom 
Europa och till andra kontinenter är endast att premien är högre för kontinentflyttar.42 
 
Försäkringen upphör efter att godset levererats och om skada uppkommit efter leveransen blir 
den inte ersatt. Ersättning för skada på gods som kund packat själv ges inte, då försäkringen 
inte har täckning för det.43 
 
Kunderna har ytterligare en valmöjlighet. De kan försäkra sitt gods genom ett eget 
försäkringsbolag. Vid en uppkomst av en skada har flyttföretaget ingenting att göra med 
ersättningen. Detta görs direkt upp med kunden och det försäkringsbolag de valt att försäkra 
godset hos.44   
 
 
 

                                                
39 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14 
40 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
41 Bo Wärme, Alfa Quality Moving 2006-11-14, Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
42 Tina, Kungsholms Express 2006-10-20 
43 Ibid 
44 Ibid 
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5 Analys 
5.1 Sverige- och Europaflyttar 
 
Enligt teorin om samspelet mellan produkt, förpackning och distributionsmiljö beskrivs, en 
produkt har i sig själv en inbyggd tålighet mot påkänningar men den är oftast inte tillräckligt 
stark för att klara transport- och hanteringsmiljöer. Förpackningssystemets roll är att 
kompensera för skillnaden mellan påverkan från miljön och vad produkten kan motstå. För att 
kunna kompensera denna skillnad använder Kungsholms Express, Alfa Moving, B & M och 
L-ira för Sverige- och Europaflyttar flyttkartonger, filtar och klädgarderober. Det sker också 
att exportemballering samt emballering med trälådor utförs vilket renderar i andra metoder att 
kompensera skillnaden. Detta kommer att beskrivas under kontinentflyttar.  
 
Teorin om transportförpackningar beskriver att hänsyn måste tas för produktens känslighet av 
olika påkänningar. Påkänningar för Sverige- och Europaflyttar uppkommer genom fall och 
stötar vid hanteringen av godset. Dessa påkänningar är en vanlig orsak till att skador 
förekomna för de undersökta företagen. Vid ilastningen av lastbilen bör hänsyn tas för 
stapeltrycket. Detta görs genom sunt förnuft vilket menas med att tyngre och mindre 
skadebenäget gods placeras i botten av flaket. Det är också viktigt att godset säkras på ett 
korrekt sätt för att det inte ska skadas vilket beskrivs under teorin om hanteringspåkänningar. 
Säkringen av gods i lastbilar för de undersökta företagen görs med hjälp av spännband, godset 
förpackas också tätt innan säkringen för att minska stötar samt rörelseenergin.  
 
För Kungsholms Express i synnerhet samt Alfa Moving har stölder förekommit. Mest stölder 
har för Kungsholms Express varit under Sverigeflyttar. Stölder leder oftast till större problem 
enligt teorin om godsskador för att de är mer komplicerade än rena skador då en skada ibland 
kan repareras. Stölder genererar också i sökprocesser efter det saknade godset. För att försvåra 
stölder kan företagen underlätta identifieringen av försändelsen. Detta görs för Europaflyttar 
genom användningen av packlistor vilket då skapar en högre kontroll av godset. Med den 
högre kontrollen har Kungsholms Express mindre stölder för Europaflyttar än Sverigeflyttar. 

5.2 Kontinentflyttar 
 
För att kompensera den ökade påverkan från miljön kontinentflyttar innebär exportemballerar 
Kungsholms Express och Alfa Moving godset. Exportemballering genererar mer skydd emot 
hanterings- och förflyttningspåkänningar. Vid exportemballering använder Kungsholms 
Express bubbelplast och Alfa Moving wellpapp. Materialen skiljer sig inte åt i den meningen 
att det ena utgör bättre skydd utan hur de är konstruerade.  
 
Kontinentflyttar transporteras mestadels med fartyg. Sjötransporter genererar högre 
hanteringspåkänningar genom fler av- och pålastningar än lastbilstransporter. Detta skapar 
högre risk för stötskador. Genom exportemballeringen försöker Kungsholms Express och Alfa 
Moving att minimera dessa skador. Vid sjöfrakter används alltid containrar, antingen 
samlastas mindre sändningar av trälådor i containrar av rederiet eller skeppas hela bohaget 
direkt i en container. Då staplingshöjden kan uppgå till 10 meter är stapeltrycket väldigt högt. 
Men vid användning av containrar har denna påkänning eliminerats enligt teorin om 
förflyttningspåkänningar. Stapeltrycket från gods inom container återstår dock. Lastningen av 
containern utförs på samma sätt som för lastbil, med sunt förnuft. Det som skiljer sig vid 
säkringen av godset är att förankringen vid en icke fullastad container görs med hjälp av 
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plywood och reglar istället för spännband. Enligt teorin om klimatologiska påkänningar är 
luftfuktigheten över havet mellan 70 � 90 procent. Vid en övergång från varmt till kallt klimat 
har luften stort fuktinnehåll och om den stiger till över 100 procent sker kondensation vilket 
kan skapa direkta vattenskador. Dessa temperaturskillnader uppkommer vid transporter till 
andra klimatzoner till exempel Fjärran Östen. För att eliminera detta använder Kungsholms 
Express och Alfa Moving avfuktningsstavar som placeras inom containern. 
Avfuktningsstavarna används också för att skydda godset för mögelskador. Mögel behöver 
för att kunna leva och föröka sig enligt teorin om biologiska påkänningar tre grundbetingelser, 
vatten, syre och föda. Avfuktningsstavarna används då för att eliminera vattnet vilket då leder 
till att möglet inte kan leva. Det beskrivs under teorin om produktskydd att genom 
garantiförslutningar förvissar kunden sig om att ingen har varit inne vid godset under 
transporten och följaktligen inget kan ha stulits. Flyttföretagen använder sig av plomber när 
det gäller containrar som skeppas med rederier översjö. Detta kan jämföras med 
garantiförslutningar då de förhindrar obehöriga att öppna containern utan att det märks vilket 
då leder till förbättrad säkerhet. Packlistorna används också för att kontrollera om det fattas 
föremål för flytten.  
 
Vid mindre sjöfrakter och för flygfrakter transporteras godset i trälådor. För sjöfrakterna 
samlastas dessa trälådor med annat gods i containrar av rederiet innan lastningen på fartyget. 
Sjötransporterna utgör ingen skillnad i påkänningar i fall att godset transporteras i trälåda eller 
direkt i containern. Däremot ökar förflyttningspåkänningarna i form av vibrationer för 
flygfrakter. Emballeringen skiljer sig dock inte åt jämfört med sjötransporterna. Teorin om 
transportförpackningar beskriver att märkning bidrar tall att produkten skickas till rätt plats 
och hanteras på rätt sätt. Detta gör Kungsholms Express och Alfa Moving genom 
etiketteringen av deras trälådor. 
  
Ibland använder sig flyttföretagen sig av trälådor som är specifikt utformade för ett föremål. 
Dessa trälådor fylls med frigolitbollar för att skydda föremålet för stötar i lådan. Det görs för 
att skydda ett dyrare föremål bättre än vad den vanliga förpackningen gör. En trälåda är 
mycket dyrare än vad förpackning med wellpapp eller bubbelplast är och används endast om 
godset är av högt värde eller att en kund kräver det, när en kund kräver det får de betala extra 
för förpackningen. Detta kan då också sättas in i bilden under teorin om godsskador. Då kan 
man räkna ut vilka föremål som ska förpackas med trälådor för att säkra föremålet ytterligare. 
Som beskrivet i bilden nedan ökar skadekostnaden för föremål med högre värde, kurvan 
skiftar utåt. Det leder till att förpackningskostnaden också kan vara högre vilket då ger en 
högre optimal förpackning vad gäller förbättrad förpackning. Detta är också fallet vad gäller 
förpackning av trälådor. Företaget kan då med hänsyn till föremålets värde bestämma vilka 
föremål som bör förpackas med högre säkerhet i trälådor och de föremål som ska förpackas i 
wellpapp eller bubbelplast. 
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5.3 Godsskadornas uppkomst 
 
Godsskador är beroende av hur väl förpackningen är utförd. Oftast sker skador genom att 
hanteringen är slarvig eller dålig alternativt genom dålig förpackning. Tiden är en viktig 
faktor då en packmästare kan utföra sitt arbete mer noggrant ju mer tid han har på sig vilket 
också leder till högre kostnader för flyttföretaget i form av lön. Vid jämförelsen med hur 
japanerna arbetar med sina förpackningar jämfört med hur svenska flyttföretag arbetar kan 
detta beskrivas med hjälp av bilden under teorin om godsskador. Teorin går ut på att ju bättre 
förpackningar leder till högre förpackningskostnader till förmån för lägre skadekostnader och 
vise versa. Japanerna arbetar mycket längre med packningen av en flytt än vad svenska 
flyttföretag gör. Det leder till, även om de använder sig av samma förpackningsmaterial, 
bättre och mindre skadebenägna förpackningar genom att de kan vara mer noggranna och att 
färre skador uppkommer genom att mindre misstag och slarv görs vid förpackningen. Men ju 
mer tid en packare har på sig, desto mer kostnad för flyttföretaget i lön för packaren blir det. 
Därför kan denna teori användas för att bestämma den optimala tiden en packare har på sig. 
Alltså bör företagen sikta mot att hitta den minimipunkten i diagrammet där 
förpackningskostnaden, där även lönen för packaren ingår, och skadekostnaden skär varandra.  
 
Det som diskuterats ovan kan också beskrivas med hjälp av teorin om balans mellan 
förpackningskostnad och produktskydd. Teorin beskriver att företagen inte ska 
�överförpacka� men inte heller �underförpacka� godset. Det menas med att vid 
överförpackning används onödigt mycket förpackning vilket leder till att kostnaderna blir 
höga. Underförpackning kan dock generera i skadat eller förstört gods vilket kan skapa 
missnöjda kunder vilket kan vara mycket dyrt. Det är då en balansgång för att finna rätt balans 
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mellan förpackningskostnad och produktskydd. Förpackningskostnaden för flyttföretagen 
innefattar också den lön packmästarna erhåller vid förpackningen. 

5.4 Åkerierna 
 
Kungsholms Express har haft problem med sina åkerier genom dålig hantering och stöld. 
Genom införandet av det så kallade Guldavtalet vill de få en bättre kontroll. Kungsholms 
Express vill införa ett högre ansvar av åkerierna med detta avtal. Diagrammet under teorin om 
godsskador kan användas för att beskriva detta. Då premien ökar när åkeriernas skadeprocent 
ökar leder det till att kurvan för skadekostnaderna skiftar utåt. Minimipunkten kommer då att 
flyttas på samma sätt vad det gäller emballeringen med trälådor. Vid ett sådant tillfälle kan 
mer kostnader för förpackning tillåtas. Som beskrivits tidigare i uppsatsen är tiden lika med 
kvalitet för flyttbranschen. Genom att de kan tillåta högre kostnader, i form av lön, för 
förpackning kan packarna få längre tid att utföra sitt arbete. Detta skapar då en noggrannare 
och säkrare hantering. Denna åtgärd åkerierna kan ta behöver inte vara vid ett sådant tillfälle 
då premien redan har ökat. Utan de kan göras för förebyggande orsaker. 

5.5 Försäkringar  
 
Kungsholms Express och Alfa Moving erbjuder sina kunder att teckna varuförsäkringar. 
Enligt teorin om varuförsäkringar kan både köparen och säljaren teckna försäkringen. De 
försäkringar Kungsholms Express och Alfa Moving erbjuder tecknar de själva. Kunden har 
dock valet försäkra godset genom ett eget försäkringsbolag.  
 
Som beskrivet i teorin täcker varuförsäkringen aldrig alla risker. De risker som en 
varuförsäkring inte täcker är exempelvis felaktigt eller olämpligt emballage, skada till följd av 
strejk eller krig eller krigsliknande händelser. Då felaktigt eller olämpligt emballage inte täcks 
av varuförsäkringar är det av största vikt att noggrant förpacka godset. Då en skada som 
uppkommit på grund av ett sådant fel i hanteringen leder till att företaget får stå för alla 
kostnader själv. Tiden kommer då in som en beroende faktor vid förpackningen av godset.    
 
Varuförsäkringar skräddarsys för varje företag. Storleken på försäkringspremien varierar 
också beroende på hur stor risken är. I beräkningen tas hänsyn till varuslag, typ av 
transportmedel, destination och respektive företags skadestatistik. Genom att skadestatistiken 
för respektive företag ligger grund för försäkringspremiens storlek är det viktigt att minimera i 
möjligaste mån antalet skador. Tiden kommer då även vid den här punkten att spela en viktig 
roll. Då packare har längre tid att utföra förpackningen leder det till färre skador vilket kan 
minska kostnaden i form av försäkringspremie.  
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6 Resultat 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera vilka skillnader i skydd av gods Sverige-, Europa- och 
Kontinentflyttar kräver och hur detta arbete skiljer sig mellan Kungsholms Express, Alfa 
Moving, B & M och L-Ira. 
 
Skillnaderna mellan Sverige- och Europaflyttar är inte lika stor som vid Kontinentflyttar. 
Lastbilar används alltid för transporten vid Sverigeflyttar och i de flesta fall för Europaflyttar. 
Emballeringen av godset som transporteras med lastbil utgör ingen skillnad. Det som skiljer 
sig är att packlistor används vid Europaflyttar vilket inte görs vid Sverigeflyttar. En annan 
skillnad är att flygtransporter kan förekomma vid Europaflyttar. Förpackningen utförs då som 
för Kontinentflyttar. För Kontinentflyttar exportemballeras godset, exportemballeringen är 
mer rigorös än vid förpackningen för Sverige- och Europaflyttar. Detta görs för att godset 
utsätts av högre påkänningar då transporten sker med fartyg eller i vissa fall med flyg.  
 
Pga. att godsskador är oundvikliga skyddas godset också genom försäkringar. Skillnaden hur 
bohaget försäkras är för Sverigeflyttar utgår flyttföretagen från Bohag 2000 och vid flyttar 
utanför Sveriges gränser tecknas varuförsäkringar genom försäkringsbolag. Den enda 
skillnaden mellan Europa- och Kontinentflyttar är att försäkringspremien är högre för flyttar 
mellan kontinenterna. 
 
Arbetet för skydd av gods skiljer sig inte nämnvärt mellan företagen. Förpackningsmaterialen 
är de samma bortsätt ifrån Kungsholms Express och Alfa Moving vid exportemballering. 
Bubbelplasten och wellpappen utgör dock samma skydd för godset. Skyddet i form av 
försäkringar skiljer sig inte heller vid en stor utsträckning. Vid Sverigeflyttar utgår samtliga 
företag från Bohag 2000. Kunden har dock ett val fall de vill teckna en ytterligare försäkring 
om de anser det finns värde i det. Vid Europa- och kontinentflyttar erbjuder både Kungsholms 
Express och Alfa Moving varuförsäkringar. Det som skiljer sig mellan företagen är att Alfa 
Moving aldrig tillåter en flytt att fraktas utan att en försäkring tecknats. Det gör Kungsholms 
Express då godset fraktas under General Conditions.  
 
Hur kan företagen visa olika skadeprocent då skyddet av godset är desamma? 
Skador uppkommer ofta genom misstag vid förpackningen. Misstag förekommer oftast när 
personalen är stressade. Tiden är då en viktig faktor vid förpackningen. Om en packmästare 
har längre tid på sig att utföra förpackningen kan han arbeta mer noggrant vilket kan minska 
misstagen. En annan viktig faktor är erfarenheten och kunskapen hos packmästaren. Hög 
kunskap om förpackningen är viktigt då utförandet sker genom �sunt förnuft�. Dålig kunskap 
om emballering av gods kan det leda till dålig hantering av godset och undermåliga 
förpackningar. De i sin tur kan leda till att gods skadas vid hanteringen eller under 
transporten. Erfarenheten är då viktig pga. att erfarenhet skapar kunskap. Varför har då 
företagen olika skadeprocent? Som beskrivits ovan beror det på vilken personal företagen 
använder sig av samt den tiden de får på sig att utföra sitt arbete. Då tiden är ett problem för 
hela branschen är det av största vikt att försöka kontrollera detta. 
 
Andra faktorer bör också tas hänsyn till som dock endast berör Kungsholms Express och Alfa 
Moving, det är relationen till åkerierna. Vid användning av åkerier har företaget ingen direkt 
kontroll vid flytten. Flyttföretagen bör då förbättra denna kontroll för att säkerställa att flytten 
utförs på ett korrekt sätt. Detta har Kungsholms försökt att förbättra genom att införa 
Guldavtalet vilket ska öka ansvaret för åkerierna.  
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7. Slutsats 
 
Godsskador som uppkommer vid flyttar skiljer sig inte så mycket mellan Sverige-, Europa- 
och kontinentflyttar. De vanligaste skadorna som förekommer är att gods har stått och stött 
mot varandra eller väggarna under transporten eller att gods har tappats eller stöts emot något 
vid in- eller urlastning. Vid Sverige- och Europaflyttar använder företagen papper först runt 
porslin och glas innan de packas i kartonger för att skydda godset och för att förebygga att 
eventuella skador uppkommer. Flyttkartongerna förpackas tätt för att minimera stötar på 
godset under transporten. Skillnaden är att vid Sverigeflyttar och de flesta Europaflyttar så 
packas godset endast med filtar och det gör att skadorna på godset vid Sverige- och 
Europaflyttar är mest nedsmutsningsskador och stöt skador då de inte har något bra skydd 
runt om. Skadorna är oftast att porslin går sönder, tavelglas spricker, bordsskivor repas och att 
lampskärmar får tryckskador. 
 
Skador vid kontinentflyttar är också oftast stötskador då det sker många omlastningar vilket 
skapar högre hanteringspåkänningar. Skador kan uppkomma vid flyttar till olika klimatzoner 
pga. att luftfuktigheten förändras. Vid kontinentflyttar används bubbelplast eller wellpapp för 
att skydda godset. För dyrare föremål gör företagen egna trälådor för att förebygga att 
föremålet skadas. Vid kontinentflyttar som körs till eller förbi länder med högre luftfuktighet 
eller varmare klimat utrustas containrarna med avfuktningsstavar för att eliminera fukt- och 
mögelskador.     
 
Det kan även uppkomma skador på godset om packarna är oaktsamma vid packningen. Om 
valet av förpackning är fel är det stor risk att det uppstår en skada på godset. Kunskap om 
vilka förpackningar som är bra till vilket gods och hur det är bäst att packa är viktigt. Om 
packningen sker på rätt sätt kan skadorna bli färre. Tiden är en också en mycket viktig faktor 
för packmästarna. Ju mer tid packmästarna har på sig, desto bättre blir packningen och risken 
för skador blir mindre. Om packarna har dåligt med tid vid en packning är risken att de blir 
slarvigt packat vilket gör att risken för att en skada ska uppkomma är väldigt stor. Tiden är 
alltså lika med kvalitet inom flyttbranschen. Alfa Moving får dock avsäga sig vissa flyttar då 
tiden inte räcker till. Detta görs för att kvalitén inte kan garanteras.     
 
Stölder är ett problem som kan förekomma vid alla flyttar. Det är lättare vid Sverigeflyttar då 
det inte används några packlistor eller plomber. Vid Europa- och kontinentflyttar används 
packlistor där det står precis allt som packats ner i förpackningarna. Vid kontinentflyttar är det 
lite svårare att stjäla föremål då företagen använder plomber på containern som sätts på då 
kunden är närvarande. Plomben tas också bort när kunden ser på vid uppackningen. Plomben 
har ett nummer på sig för att den inte ska kunna bytas ut under flytten.  
 
Vid flyttar uppkommer det skador vid cirka 12 procent av alla flyttar. Det gör att kunderna 
och företagen inte vet när en skada kan uppkomma när en flytt utförs. För att kunden ska 
kunna få ersättning på eventuell skada som uppkommer på godset måste kunden ha en 
försäkring. Vid Sverigeflyttar följer flyttföretagen Bohag 2000 och då behöver inte kunden 
teckna någon försäkring förutom om de vill ha mer skydd mot föremål som är av högt värde 
eller mot hela bohaget. Vid Europa- och kontinentflyttar behöver kunden en försäkring för att 
få ersättning för eventuell skada. Försäkringen kan antingen tecknas genom flyttföretaget som 
har försäkringar genom IF eller så kan kunden teckna egen försäkring med ett 
försäkringsbolag. Om en skada uppkommit jämför flyttföretaget anmälan och ersättningskrav 
med försäkringsunderlag och utgår ifrån den för att komma överens om eventuell ersättning.     
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Om kunden upptäcker en skada på något föremål från transporten ska kunden då genast 
kontakt flyttföretaget. När kunden har kontaktat företaget är det bra att dokumentera skadan 
på något sätt. För att företaget ska veta omfattningen av skadan kräver det oftast att kunden 
fotograferar skadan och efter det kan företaget bestämma om det blir någon ersättning och vad 
ersättningen i så fall blir. Om skadan kan repareras ska den alltid göra det men är skadan av 
den typen att det inte går att reparera kommer kunden och företaget överrens om ersättning. 
Ersättningen beror på hur försäkringen ser ut och på hur stor skadan är. Oftast kommer kund 
och företag överens om en rimlig ersättning.   

7.1 Diskussion 
 
Det som företagen inom flyttbranschen skulle kunna göra för att få färre skador är att ge 
packmästarna mer tid. Om företagen ger packmästarna mer tid gör det att de kan packa mer 
noga i förpackningen och det gör att det blir färre skador så skyddet blir bättre. En annan sak 
som företagen borde tänka på är hur de hanterar godset. Om hanteringen blir bättre blir det 
inte lika mycket påkänningar och stötar på godset. Eftersom det är många steg godset går 
igenom är det viktigt att hanteringen av godset hanteras försiktigt under hela vägen. Därför är 
det viktigt att ha en bra relation med åkerierna och se till att de också hanterar godset varsamt. 
 

7.2 Förslag på vidare forskning 
 
Om undersökningen skulle göras om skulle det vara intressant att även ta med åkerierna i 
undersökningen och se hur de hanterar godset och hur de ser på problemet. En annan sak som 
skulle vara intressant är att även ta med och höra med mer personal vad de anser om 
problemet och vad de skulle kunna göra tillsammans.    
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8 Kritisk granskning 
8.1 Validitet 
 
Författarna anser att validiteten är låg då författarna inte har intervjuat så många företag och 
då alla personerna som intervjuade hade koll på allt. Om författarna skulle ha skickat frågorna 
innan och intervjuat mer personal på företagen skulle validiteten ha blivit högre.  

8.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten är låg då författarna har gjort ett bekvämlighetsurval av intervjuobjekten för 
insamling av data och kan inte dra några generaliseringar. Hade flera personer inom företagen 
eller flera företag intervjuats hade reliabiliteten troligtvis blivit högre. Om även 
respondenterna hade haft mer kunskap inom ämnet skulle förmodligen reliabiliteten också ha 
blivit högre. Om författarna skulle ha gjort en egen kvantitativ undersökning av 
skadefrekvensen skulle reliabiliteten troligtvis också bli högre.  
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10. Appendix 
10.1 Frågor till Alfa Quality Moving och Kungsholms Express 
 
Förpackningar 

• Har ni några mallar på hur förpackningen ska se ut? 
• Hur förpackar ni olika gods? 
• Vad använder ni för material till förpackningarna? 
• Skiljer sig förpackningarna för de olika transportslagen och i så fall på vilket sätt? 
• Hur skiljer sig förpackningarna vid Sverige-, kontinent- och Europaflyttar? 
• Används plomber och packlistor för samtliga flyttar eller är det någon skillnad om det 

är en Sverige-, Europa- eller kontinentflytt? Är det också någon skillnad gällande sjö-, 
flyg- och lastbilstransporter? 

• Gör ni något för att förhindra att skador på grund av mögel, bakterier, insekter, 
gnagare mm vid förpackning? 

• Använder ni er av speciella förpackningar eller emballage för att öka skyddet för 
ömtåliga och värdefulla föremål?  

• Hur ofta utvecklar ni nya förpackningar? 
• Hur stor andel av kostnaderna vid flyttar är förpackningar? 
• Hur säkrar ni godset i en container eller trailer? 
• Hur förpackas bilar och mc, samt hur lastas de? 

 
Försäkringar 

• Hur fungerar era försäkringar? 
• Finns det någon skillnad mellan försäkringarna?  
• Är det skillnad på försäkringar mellan Sverigeflyttar och exportflyttar vad gäller 

utformning och hur många som använder den? 
 
Skador 

• Vilket är det vanligaste sättet att en skada uppkommer? 
• Är det ofta samma typ av föremål som skadas?  
• Vilka är de mest skadebenägna föremålen? 
• Vilka olika typer av skador kan uppkomma och vart i kedjan, från packning/lastning 

till lossning/uppackning, de uppkommer? 
• Händer det att skador uppkommer av mögel, fukt, bakterier, insekter, gnagare m.m. 

och i sådana fall vad görs för att förhindra dessa skador? 
• Är det skillnad på typen av skada vid Sverige-, Europa- och kontinentflyttar?  
• Är det någon skillnad hur ofta skador eller stöld uppkommer vid Sverige-, Europa- 

och kontinentflyttar? 
• Hur stor är kostnaden för er vid en skada? 
• Hur ser ert avtal ut med er transportörer/åkerier gällande skador och stölder? 
• Hur hanterar ni när en skada eller stöld har uppkommit och hur skiljer sig hanteringen 

mellan Sverige-, Europa- och kontinentflyttar? 
• Hur arbetar ni för att kontinuerligt förbättra hanteringen av godset av 

transportörer/åkerier? 
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Övrigt 
• Genomsnittligt hur ofta sker det att skador förekommer eller att föremål stjäls under en 

flytt? 
• Hur arbetar ni för att minimera stölder? 
• Vart i kedjan kan stölder förekomma? 
• Hur lär ni upp personal som ska börja jobba med att packa godset? 
• Har ni någon utbildning eller kurser för er personal som utför förpackningen och 

lastningen?  
• Är det sunt förnuft som används vid packning eller har ni någon speciell mall för hur 

ni ska packa godset? 
• Om packmästarna skulle få mer tid på sig att packa, skulle gosskadorna bli färre då 

och skulle ni tjäna på det, gentemot era kostnader ni har idag för godsskador? 
 

10.2 Frågor till B&M Bära Möbler AB och L-ira AB 
 

• Flyttar ni endast inom Sverige eller flyttar ni också inom Europa? 
• Hur går förpackningen till, sköter kunden det själva eller har ni egna packmästare? 
• Vad använder ni er av för förpackningsmaterial/emballage? 
• Hur transporterar ni era flyttar, endast med lastbil eller med något annat 

transportmedel? 
• Om ni använder olika transportslag hur skiljer sig förpackningen mellan dem? 
• Om ni flyttar inom Europa hur skiljer sig förpackningen jämfört med en flytt inom 

Sverige? 
• Hur lastas lastbilarna för en flytt?  
• Om ni använder containrar etc. hur lastas de? 
• Genomsnittligt hur ofta uppkommer skador? Skiljer det sig mellan Sverige- och 

Europaflyttar? 
• På vilket sätt kan skador uppkomma? 
• Vilket är det vanligaste sättet skador uppkommer? 
• Hur försöker ni att förbättra skyddet emot skador? 
• Vilka föremål är mest skadebenäget? 
• Skiljer sig förpackningen/emballeringen sig åt om flytten innefattar skadebenägna och 

värdefulla föremål? 
• Hur ofta sker stölder av föremål vid en flytt? 
• Vad görs för att förhindra stölder? 
• Används packlistor eller plomber vid flyttar? 
• Använder ni er av externa åkerier för förpackning och hantering av flyttar? 
• Om ni använder er av åkerier hur ser era avtal ut gällande skador, ex. blir åkeriet 

betalningsskyldig vid en skada? 
• Hur fungerar hanteringen efter att en skada eller stöld har uppkommit? 
• Har ni egna försäkringar och i så fall hur ser de ut?  
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10.3 BOHAG 2000 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING 
FÖR KONSUMENT 
 
Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges  
Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan. 
 
 

1. Tillämplighet m.m. 
Dessa bestämmelser skall tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag inom Sverige som 
beställs av en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål.  
Konsumenten benämns i dessa bestämmelser beställaren. Den som åtar sig uppdraget 
benämns transportören. 
Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela uppdraget även om någon annan 
på transportörens uppdrag genomför hela eller delar av flyttuppdraget. 
Fraktas fordonet som utför flyttningen under någon del av transporten med annat 
transportmedel såsom fartyg, järnväg eller flyg, skall transportören ändå ansvara enligt dessa 
bestämmelser under hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet 
beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran (t.ex. hårt väder, urspårning, 
växelfel) och inte beror på underlåtenhet, eller har orsakats av åtgärd från transportören skall 
dock transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande lagregler som gäller för 
det aktuella transportmedlet. Detta förutsatt att beställaren känt till att hela eller delar av 
transporten skulle komma att utföras med annat transportmedel än motorfordon och har 
informerats om de särskilda risker bruk av det andra transportmedlet innebär. 
 
2. Flyttuppdragets omfattning  
Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad avsändaradress till en avtalad 
mottagaradress inklusive lastning och lossning på respektive plats. Uppdragets närmare 
omfattning framgår av kontraktet, av vilket beställaren skall tillställas ett exemplar snarast 
efter beställning, dock senast då uppdraget påbörjas. 
Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till bohaget för packning eller om 
packning inte ingår i avtalet när förflyttningen av bohaget börjar. Uppdraget skall anses 
avslutat när bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats på 
mottagaradressen. 
Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst femton dagar, om den 
ombesörjs av transportören som ett led i flyttuppdragets utförande. Om uppdraget 
huvudsakligen rör magasinering eller lagring gäller särskilda bestämmelser.  
Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte: 
a. avtagning och påläggning av fast golvbeläggning, 
b. från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur, 
c. nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta hyllor, gardiner, draperier, 
tavlor, speglar eller in-stallationer som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar,  
d. transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper, föremål av ädla metaller, 
smycken eller därmed jämförliga värdesaker, 
e. transport av föremål som kan vålla skada på person eller egendom såsom brandfarliga, 
explosiva, frätande eller illaluktande ämnen, vapen och ammunition mm,  
f. transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga dryckerna överstiger 5 000 
kronor, 
g. transport av levande djur och växter, 
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h. tömning av vattensäng, 
i. flyttstädning, 
j. temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan transport. 
 
3. Transportörens skyldigheter 
Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och med tillbörlig omsorg vårda 
beställarens flyttgods och övrig egendom. Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta 
tillvara beställarens intressen och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs 
och är möjligt.  
Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör transportören ge beställaren 
råd och anvisningar så att skador kan undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som 
kan anses bero på brister i packningen som han själv utfört. 
 
Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av uppgifter som har betydelse 
för uppdraget. Om beställaren har gjort upp en förteckning över särskilt värdefulla eller 
ömtåliga föremål enligt punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen 
när uppdraget påbörjas och när det slutförs.  
Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll endast dessa kollin 
och synligt flyttgods. 
 
4. Beställarens upplysningsskyldighet 
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande. Har 
uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren dock inte skyldig att lämna sådan information 
som transportören bort inhämta vid besiktningen.  
Information enligt ovan kan avse: 
- omfattningen av bohaget, boyta och biutrymmen på avsändar- och mottagaradresserna 
- tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga vid avsändar- och 
mottagaradress,  
- särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t.ex. piano och större skåp,  
- föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller 
transportmateriel, eller 
- särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga föremål. 
Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett högre marknadsvärde än 
ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då 
avtalet ingicks. Med grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom servis 
av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning etc.). 
Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren själv få svara för skador 
på flyttgodset, enligt vad som framgår i punkt 11. 
Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga 
föremål, t.ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål. 
Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar om flyttgods som kan 
skada sak eller person, och transportören bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte 
lämpligen kan avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset på 
beställarens bekostnad.  
 
5. Pris och betalning 
Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats. Mervärdeskatt skall 
alltid vara inräknad i priset. 
Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får det ursprungliga priset inte 
överskridas med mer än femton procent.  
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Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om fast pris inte avtalats, skall 
principerna för beräkning av priset framgå av avtalet. 
Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund av omständigheter som är 
att hänföra till beställaren och som transportören inte bort förutse när avtalet ingicks. 
Transportören skall underrätta beställaren och begära dennes anvisningar omedelbart om 
orsak till pristillägg uppstår. 
Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören genast efter att 
uppdraget slutförts.  
Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte fullgör sina skyldigheter 
enligt avtalet, får transportören begära att beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla 
mot fordran svarande del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser eller 
ställt säkerhet. 
Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
6. Avbeställning av uppdraget 
Beställaren har rätt att avbeställa uppdraget. Om avbeställningen sker tidigare än 15 dagar 
innan uppdraget skall påbörjas har transportören inte rätt till ersättning. Vid avbeställning 
därefter har transportören rätt till ersättning enligt följande.  
Om uppdraget avbeställs innan det påbörjas har transportören rätt till ersättning för de faktiska 
kostnader och förluster som uppkommit till följd av avbeställningen, dock högst med 10 
procent av det avtalade priset.  
Om uppdraget avbeställs sedan det påbörjats, har transportören rätt till full ersättning för den 
del av uppdraget som transportören utfört samt skälig ersättning för förluster och kostnader 
till följd av avbeställningen, dock högst 20 procent av den återstående delen av det avtalade 
priset.  
Vid avbeställning som beror på omständigheter som beställaren inte bort förutse vid 
beställningen, t.ex. sjukdom eller arbetslöshet, har transportören endast rätt till ersättning för 
den del av uppdraget som utförts.  
 
7. Dröjsmål med uppdragets utförande 
Dröjsmål föreligger om uppdraget inte påbörjas, framskrider på avtalat sätt eller avslutas inom 
avtalad tid och detta inte beror på någon omständighet på beställarens sida. Om någon tid inte 
har avtalats, föreligger dröjsmål när den faktiska tiden för uppdraget överskrider den tid som 
kan anses som normal för ett sådant uppdrag.  
 
8. Fel i uppdragets utförande 
Fel i uppdragets utförande föreligger om resultatet avviker från vad som har avtalats eller vad 
beställaren särskilt med hänsyn till punkterna 3 och 4 har rätt att kräva. 
 
9. Påföljder vid fel eller dröjsmål 
Vid dröjsmål eller fel enligt punkterna 7 och 8 ovan får beställaren, om dröjsmålet eller felet 
inte beror på något förhållande på hans sida, 
- kräva att felet avhjälps eller att uppdraget fullgörs eller  
- göra avdrag på priset i den utsträckning som motsvarar felet eller dröjsmålet eller 
- häva avtalet i sin helhet även när uppdraget påbörjats om syftet med uppdraget genom 
kontraktsbrottet blivit i huvudsak förfelat och transportören insett eller bort inse detta eller  
- häva avtalet i icke utförd del om kontraktsbrottet har väsentlig betydelse för beställaren och 
- kräva ersättning enligt vad som framgår i punkt 11. 
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10. Beställarens rätt att hålla inne betalning 
Beställaren får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge beställaren säkerhet 
för hans krav på grund av fel eller skada eller förlust av bohag eller dröjsmål. 
 
11. Transportörens ersättningsskyldighet  
 
11.1 Ersättning vid fel, skada, förlust eller dröjsmål 
Transportören är skyldig att ersätta beställaren för skada som denne tillfogats till följd av fel 
eller skada på eller förlust av bohag eller dröjsmål, om transportören inte visar att felet, eller 
skadan eller förlust av bohag eller dröjsmålet beror på hinder eller omständigheter utanför 
hans kontroll som han skäligen inte kunde ha förväntats räkna med vid avtalets ingående och 
vars följder han heller inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Transportören är också skyldig att ersätta beställaren för skada som under uppdragets 
utförande uppkommer på annan egendom än det bohag som omfattas av tjänsten och denna 
skada drabbar beställaren eller någon i hans hushåll, om inte transportören visar att skadan 
inte beror på försummelse från dennes sida.  
 
11.2 Ersättningsskyldighetens omfattning 
Ersättningsskyldigheten omfattar egendomens marknadsvärde vid tiden för skadan eller 
förlusten, ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad till följd av skadan, 
minskningen eller förlusten. Ersättningen för reparationskostnad eller annan kostnad skall 
dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål. 
Om transportören ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för 
skada skall äganderätten till det skadade övergå till transportören, om honom så begär. 
Vid skador på flyttgodset äger transportören rätt att avhjälpa skadan genom reparation, även 
om beställaren inte kräver det, om han genast efter reklamation erbjuder sig att göra detta och 
beställaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.  
Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det beställaren gett transportören tillfälle till det. 
Transportörens ersättningsskyldighet omfattar inte skada eller förlust i näringsverksamhet och 
är i sin helhet begränsad till ett belopp per hushåll motsvarande 20 gånger det prisbasbelopp 
enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Ersättning 
utgår ej för affektionsvärde eller indirekt skada eller förlust. 
Transportörens ansvar för dröjsmål är begränsat till högst ett belopp per hushåll motsvarande 
ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som gällde vid tiden då 
avtalet ingicks. 
Transportörens ersättningsskyldighet kan jämkas eller bortfalla helt om skadan beror på 
följande omständigheter: 
a. Fel eller försummelse på beställarens sida (t.ex. dennes felaktiga packning, uppackning, 
lastning, ofullständig eller felaktig märkning, felaktiga anvisningar eller försummelse att 
lämna i punkt 4 angivna upplysningar). 
b. Sådan beskaffenhet av vissa slag av flyttgods, som gör det särskilt utsatt för smärre skada 
genom förflyttningen i sig (t.ex. levande växter, matvaror, temperaturkänsligt flyttgods, 
obetydliga skador på polerade ytor). 
c. Skada på ömtålig elektronisk utrustning (t.ex. datorer, datortillbehör, tv-apparater) som 
uppstår trots att transportören iakttagit fackmässig omsorg. 
d. Transportören visar att skada på föremål uteslutande orsakats av dess bristfälliga 
beskaffenhet. 
 
11.3 Begränsning av skada  
Part som lider skada på grund av kontraktsbrott eller avbeställning, är skyldig att i skälig 
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utsträckning begränsa skadan. Gör han inte det får han själv bära en motsvarande del av 
förlusten.  
 
12. Försäkring 
Särskild objektsförsäkring för transporter kan på sedvanliga försäkringsvillkor tecknas efter 
beställarens anvisning och på dennes bekostnad avseende hela bohagsflyttningen eller för 
särskilda i flyttuppdraget ingående föremål för att säkerställa ersättning för inträffad skada 
även i fall då transportören inte är ersättningsskyldig enligt dessa bestämmelser. 
Särskilda krav på försäkring gäller för magasinering av bohag.  
 
13. Dröjsmål på beställarens sida 
Om det avtalats att beställaren skall medverka vid uppdragets utförande, t.ex. vid packning 
och han inte i rätt tid lämnar sådan medverkan som är en väsentlig förutsättning för 
uppdraget, får transportören göra avbrott i arbetet till dess beställaren lämnat sin medverkan. 
Transportören har då rätt till ersättning för kostnad som beror på beställarens dröjsmål, såvida 
inte beställaren visar att dröjsmålet beror på försummelse på transportörens sida. 
Om beställarens dröjsmål med betalning eller annan avtalad prestation är av väsentlig 
betydelse får transportören häva avtalet. Beställaren kan i sådant fall även bli skyldig att med 
skäligt belopp ersätta eventuell kostnad som kontraktsbrottet orsakat. 
 
14. Reklamation och reklamationsfrister 
Om beställaren vill framställa anspråk mot transportören på grund av fel, skada, förlust eller 
dröjsmål skall han underrätta transportören om detta inom skälig tid efter det att han märkt 
eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet. Reklamation får dock inte ske senare 
än två år efter det att uppdraget avslutades. 
Beställaren bör besiktiga flyttgodset och kontrollera eventuella transportskador snarast efter 
att tjänsten har slutförts. Beställaren bör därvid i eget intresse dokumentera eventuella skador 
för att underlätta en reklamation. Detta kan ske genom att skadade emballage sparas eller 
fotograferas och/eller genom att flyttgodset besiktigas i närvaro av vittnen. 
Reklamation och underrättelse om anspråk bör ske skriftligen. 
 
15. Tvist 
Uppkommer tvist mellan transportör och beställare skall parterna i första hand försöka lösa 
denna genom frivillig överenskommelse. För att få hjälp att lösa tvisten på lokal nivå kan 
beställaren vända sig till kommunal konsumentvägledare. Om inte parterna kan enas kan 
tvisten prövas i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvisten kan också prövas i allmän 
domstol. 
 


