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Sammanfattning  
Läkemedelstillverkning är en global industri med aktörer över hela världen. Detta kräver 
välutvecklade logistiknätverk för att kunna hantera den export som är nödvändig för företagen att 
stå konkurrenskraftiga. Dock är logistiknätverken inte alltid lika utvecklade i alla länder, ett 
exempel på detta är de som är kustlösa, ofta även klassade som utvecklingsländer.  
  
Transport till de globala marknaderna sker oftast via fartyg eller flyg och trender hos företag som 
AstraZeneca, världens sjunde största läkemedelstillverkare, visar att transport kommer att övergå 
till enbart fartygsfrakt.  
  
Vi kommer att undersöka vilket transportsätt som är bäst lämpat för transport av läkemedel till 
kustlösa utvecklingsländer. För att kunna besvara frågeställningen definierades först två 
logistikförsörjningskedjor, en för fartygsfrakt och en för flygfrakt. För att kunna kartlägga 
logistikförsörjningskedjan valdes först AstraZeneca som en representant för läkemedelsindustrin. 
Deras fabrik i Manchester, Storbritannien, valdes därefter som utgångspunkt för exporten av 
läkemedel. Som slutdestination i logistikkedjan valdes Tchad, ett kustlöst utvecklingsland 
beläget i Afrika. De parametrar som har störst påverkan på transporten när det kommer till tid 
och kostnad togs fram genom kartläggningen av logistikförsörjningskedjan. Dessa ligger till 
grund för logistikkedjan och resultaten i denna studie.  
  
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transportledtiden för läkemedel till Tchad inte kommer 
ha en påverkan på valet av transportsätt. Detta eftersom varken flyg- eller fartygsfrakt kommer 
att ha problem med att uppfylla de krav som ställs, det vill säga att 75% av livslängden finns 
kvar vid leverans till kund. Detta innebär att valet görs ur en ekonomisk aspekt. Resultatet av 
detta blir att fartygsfrakt är det bästa alternativet då det är en fjärdedel av kostnaden av flygfrakt.   
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Abstract  
Pharmaceutical manufacturing is a global industry with players all over the world. This requires 
a well-developed logistics network to handle the export necessary for companies to be 
competitive. However, the logistics network is not well-developed in all countries, for example 
in those that are land-locked, often classed as developing countries. 
 
Transportation to the global markets occurs mostly by ship or plane and trends in companies 
such as AstraZeneca, the world's seventh largest pharmaceutical manufacturer, indicates that 
transport will shift to ship freight as the only alternative. 
 
We will examine which of these transportation methods that are best suited for the transportation 
of drugs to land-locked developing countries. In order to answer the question we first defined 
two logistics supply chains, one for ship freight and one for airfreight. In order to create the 
logistics supply chain, AstraZeneca was first elected as a representative of the pharmaceutical 
industry. Their factory in Manchester, Great Britain, was chosen as the starting point for the 
export location. The end point of the logistics chain is Chad, a land-locked developing country 
situated in Africa. The parameters that have the greatest impact on transport when it comes to 
time and cost were defined and used to create the logistic chain and furthermore lay the 
foundation of the results in this study. 
 
In conclusion, we can say that the transportation lead time for drugs to Chad will not have an 
impact on the choice of transportation method. This is due to the fact that neither air nor ship 
freight will have problems to meet the requirements, that 75% of the shelf life must remain at the 
time of delivery. This means that the choice is made due to an economic aspect. The result of this 
will be that the ship freight is the best option since it is a fourth of the cost of airfreight. 
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1. Introduktion  
I detta avsnitt kommer bakgrund, frågeställningen, avgränsningar och strukturen för studien 
presenteras.  

1.1 Bakgrund 
För närvarande är ett av fem länder i världen kustlöst. Av de 54 låginkomstländer som finns i 
världen är hela 20 kustlösa, varav majoriteten ligger i Subsahariska Afrika. I kontrast till detta 
finns det 35 höginkomstländer varav endast tre saknar kust (inte inräknat med europeiska 
mikrostater) [Arvis, 2007]. 
  
De minst utvecklade kustlösa länderna har fått särskild uppmärksamhet, bland annat genom en 
utvecklingsplan från Förenta Nationerna (FN), specifikt framtagen för att förbättra 
infrastrukturen. Att inte ha tillgång till kust leder till större utmaningar för global integration och 
tillväxt i många kustlösa utvecklingsländer. Dessa problem har FN analyserat i tre olika steg; 
infrastruktur på nationell nivå, internationella lagar och fördrag, och gränssamarbeten [United 
Nations, 2015]. 
  
Kostnaden för transporttjänster i kustlösa länder kan variera mycket, till exempel hos länder i 
Central- och Östafrika är transportkostnaderna är betydligt högre än för länder i Europeiska 
Unionen (EU). Detta är ett resultat av att transportörer bidrar med omkostnader genom 
korruption, ineffektivitet och interna bestämmelser [Arvis, 2007]. Transportkostnaderna utgör 
dock endast en del av problemet med att vara ett kustlöst land. Förseningar och brist på 
tillförlitlighet av tjänster skapar stora hinder för företag att etablera sig i dessa länder.  
 
Läkemedelstillverkning är en global industri med aktörer över hela världen. Detta kräver 
välutvecklade logistiknätverk för att kunna hantera den import och export som är nödvändig för 
företagen att stå konkurrenskraftiga. Ett av de företag som tillhör denna globala industri är 
AstraZeneca. Företaget är rankat som världens sjunde största läkemedelsproducent och har en 
omsättning på cirka 51 miljarder kronor [Stuifbergen, 2015; Allabolag, 2015].  
  
Nuvarande trender såsom övergången till större andel fartygsfrakt och mer avancerade 
logistiklösningar kompenserar för det handikapp som skapas av interkontinentala avstånd 
[Stuifbergen, 2015]. Inom läkemedelsindustrin och främst AstraZeneca har trenden att ersätta 
flygfrakt med fartygsfrakt varit av stort intresse de senaste åren. AstraZenecas projekt som  
 
beskriver denna förändring kallas “Air2Sea”. Projektet startade 2006 i England, främst för att 
spara pengar men även för att minska företagets miljöavtryck på jorden.  
  
Övergången till fartygsfrakt ger även andra fördelar utöver ekonomi och miljö. Kvalitet och 
säkerhet är två av dessa. Genom att använda fartygsfrakt kan nämligen omgivningens temperatur 
enklare säkerställas. Varorna byter sällan lastutrymme utan befinner sig i samma container, från 
fabrik till grossist, något som även minskar risken för stöld [Stuifbergen, 2014].  
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Däremot finns det inte bara fördelar med fartygsfrakt, det finns självklart nackdelar, dessa 
sammanfattas nedan i fyra olika delar:   

●   Komplexitet i och med bytet av transportsätt,  
●   Problematiskt att uppnå containerns fyllnadsgrad för ekonomisk lönsamhet,  
●   Ökande transportledtider och mindre flexibilitet i logistikkedjan,  
●   Externa faktorer.  

  
Flexibiliteten blir avsevärt mer begränsad vid fartygsfrakt, detta eftersom fartygen ofta inte går 
mer en gång i veckan och missar man en planerad avgång förlängs ledtiden kraftigt. Detta 
betyder att produktionen måste schemaläggas med avseende på transportavgångar [Stuifbergen, 
2014]. 
  
När det gäller lönsamheten är ibland marknader med lägre försäljningsvolymer olämpliga för 
fartygsfrakt. Marknader såsom Nya Zeeland är för tillfället inte gångbara då deras efterfrågan 
inte är tillräckligt stor för att uppfylla kravet på 80% fyllnadsgrad. Resultatet av en fyllnadsgrad 
på mindre än 80% leder till att det i själva verket kan bli dyrare med fartygsfrakt än flygfrakt.  
  
Kombinationen av ökad transportledtid och oflexibel logistikkedja hindrar att snabbt kunna 
tillgodose förändringar i markandsefterfrågan. Transportledtiden kan till exempel öka med totalt 
7 veckor, från 1 vecka med flyg till 8 veckor med fartyg. På grund av detta är det svårt att 
omedelbart fylla lagernivåer när det behövs [Stuifbergen, 2015].   
 
Den sista utmaningen är de externa faktorerna. Dessa kan vara ineffektiva tulldeklarationer, 
valutaförändringar, importlicenser och riskfyllda transportvägar. Dessa externa faktorer kan även 
vara problem vid flygfrakt [Stuifbergen, 2014].  
  
Med krav på att varorna måste ha 75% kvar av hållbarhetstiden när de anländer hos köparen är 
det viktigt att ovanstående problem löses innan bytet till fartygsfrakt sker [Stuifbergen, 2015]. År 
2014 transporterades cirka 20% av AstraZenecas produktionsvolym med fartyg, ett mål som 
företaget året innan hade satt till 70%. Inför 2015 tänkte AstraZeneca istället om och satte en mer 
realistisk målsättning på 35% [Stuifbergen, 2014].  

1.2 Frågeställning  
Det finns flera olika sätt att transportera läkemedel till kustlösa länder. De dominerande är idag 
flyg och fartyg, båda med för- och nackdelar när det kommer till tid och kostnad [Arvis, 2007]. 
Syftet med studien är att undersöka och besvara frågan: “Vilket transportsätt är bäst lämpat för 
transport till kustlösa utvecklingsländer inom läkemedelsindustrin?”.   För att kunna besvara 
denna huvudfråga måste även följande frågor undersökas:  
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●   Hur skiljer sig kostnaderna mellan de olika transportsätten?  
●   Hur skiljer sig ledtiderna mellan de olika transportsätten?  

1.3 Metod 
Kärnan av denna studie är en kartläggning av två logistikförsörjningskedjor, en för flyg och en 
för fartyg. För att kunna genomföra denna kartläggning och besvara frågeställningen har 
information hämtas från litteratur samt vetenskapliga artiklar inom området. Inledningsvis lades 
fokus på logistik till kustlösa länder generellt. Följaktligen smalnades området av till att studera 
kustlösa utvecklingsländer med fokus på dess transportkostnader och transportledtider. För att få 
en djupare förståelse inom logistik hos läkemedelsföretag utfördes en intervju med en person 
insatt i området och branschen. Metoden förklaras ytterligare i avsnitt 3 där 
logistikförsörjningskedjor, forskningsurval, parameterurval och datagranskning belyses.   

1.4 Avgränsningar 
För öka validiteten och tillförlitligheten av studien har ett antal avgränsningar gjorts med 
läkemedelsindustrin som utgångspunkt. AstraZenecas storlek i kombination med företagets 
aktuella projekt Air2Sea, som beskrivs i avsnitt 1.1, gör det till en bra representant för 
läkemedelsindustrin.  
  
När det kommer till enhetsstorleken har antagandet gjorts att en container med vikten 10 ton ska 
skeppas. Vidare avgränsningar som gjorts är att studien kommer fokusera på transportledtider 
och transportkostnader. Slutligen har även antagandet gjorts att de läkemedel som fraktas inte har 
explosiva eller på annat sätt farliga egenskaper, vi bortser även från det faktum att vissa 
läkemedel kräver kyltransport för att hålla kvaliteten intakt. Dessa avgränsningar möjliggör för 
konkreta jämförelser som i sin tur kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning.  

1.5 Forskningsluckor 
Litteraturen om kustlösa marknader understryker tydligt vikten av hur infrastrukturen i landet 
påverkar transportkostnaderna och ledtiderna. Trots denna kännedom innehåller den existerande 
litteraturen brister som denna studie kommer behandla. Skillnader när det kommer till val av 
transportmedel och vad som anses mest lämpat för ett storproducerande företag inom 
läkemedelsindustrin är något som saknar fullständig akademisk förklaring. 
  
Att identifiera denna forskningslucka för att kunna förklara studiens frågeställning är därför av 
högsta relevans. Studien kommer att bidra med litterärfakta angående vilket transportmedel, från 
fabrik till kustlösa utvecklingsländer, som är bäst lämpat för läkemedelsföretag att transportera 
sina varor med.  

1.6 Uppsatsstruktur 
För att uppnå syftet med studien är uppsatsen vidare strukturerad enligt följande; avsnitt två ger 
grundläggande information till studien om transportkostnader, problem relaterade till 
transportledtid, AstraZenecas verksamhet, verktyg för att kunna mäta länders logistikförmåga 
och hur modellering av logistikkedjor ser ut. Avsnitt tre förklarar vilken forskningsmetod som  
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har används för att svara på frågeställningen. I avsnitt fyra presenteras de resultat som har 
genererats från datainsamlingen. Därefter diskuteras i avsnitt fem innebörden av dessa värden i 
förhållande till frågeställningen. Sista avsnittet sammanfattar studien och ger förslag på vidare 
forskning. 
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2. Transporter, logistikkedjor och AstraZenecas verksamhet 
Detta avsnitt förklarar relevant litterär information för studien. Den börjar med att diskutera hur 
transportkostnaderna för de olika transportmedlen flyg, lastbil och fartyg är uppbyggda. Därefter 
beskrivs oförutsägbarheter i ledtider för de olika transportmedlen, AstraZenecas verksamhet, 
logistikprestationsindex och modellering av logistikkedjor. Avslutningsvis belyses de 
forskningsluckor som finns och hur studien kommer att fylla dessa.  

2.1 Transportkostnader 
Transportkostnaderna är en barriär som till stor del hindrar handeln för landet. Höga 
transportkostnader begränsar möjligheterna för de minst utvecklade länderna att konkurrera på 
världsmarknaden [UNCTAD, 2013]. Transportkostnaderna består av fasta och rörliga kostnader 
samt de icke-triviala faktorer som kan påverka, det vill säga politik, marknadsstruktur och 
infrastruktur [Gaël, 2009]. Kostnaderna för transporten beror på vilket transportmedel som 
används. Den totala kostnaden för lastbilstransport kan delas upp i följande:  
  

●   Fasta kostnader: Avgifter, avskrivningar på investeringar, löner, anläggningar, skatter och 
marginaler.  

●   Rörliga kostnader: Bränsle, underhåll, vägavgifter.  
   
De faktorer som påverkar transportkostnaden för flygfrakt är:   
  
●   Fasta kostnader: Kostnader för flygadministration och flygplanets kapitalkostnader 

(avskrivningar, hyror, försäkring).  
●   Rörliga kostnader: Varuhanteringskostnader, flygplats- och navigationsavgifter, direkta 

driftskostnader (bränsle, underhåll) [Bank, 2009].   
  
För fartygsfrakt påverkas transportkostnaden av liknande faktorer som flygfrakt såsom: 
 

•   Fasta kostnader: Administrativa avgifter (avskrivningar, försäkringar, hyror)  
●   Rörliga kostnader: Varuhanteringskostnader, driftkostnader (bränsle, underhåll) 

[UNCTAD, 2013; Stuifbergen, 2015].   

2.2 Oförutsägbarheter i ledtider 
Att flytta varor över gränser tar oftast lång tid vilket kan bero på infrastruktur, fordon, eller 
fysiska begränsningar. För att kunna hantera en ökad transportledtid måste hänsyn tas till två 
saker. Antingen blir man tvungen att öka lagernivåerna eller så får man titta på alternativa 
transportmedel. Dessa två alternativ kan dock bidra till att öka den redan stora logistikkostnaden 
som existerar i utvecklingsländer [UNCTAD, 2013]. 
  
Ledtiderna som uppstår är oftast längre än nödvändigt, detta som ett resultat av att varorna bland 
annat befinner sig i mellanlager under en längre tid, i väntan på hantering vid olika logistiska  
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byten. Den vanligaste anledningen till förseningar när det kommer till fartygsfrakt är 
förberedande moment såsom containeravlastning, dessa kan ta lika mycket tid som den sista 
tullklareringen [Arvis, 2011]. Fördröjningar vid gränser är också ett stort problem och speciellt 
vid de stora regionala gränserna. Dessa fördröjningar beror på trafikstockningar skapade av 
transportörer och långsam klarering av transportdokument. Dåliga vägunderlag påverkar även 
transporten då chaufförerna måste hålla lägre hastighet för att kunna säkerställa att varorna 
kommer fram i ett stycke. Av alla vägar i Centralafrika har cirka 51% klassificerats som dåliga 
när det kommer till vägunderlaget. [Gwilliam, 2011]. 
  
För flygtransport efterliknar fördröjningsfaktorerna lastbilstransportens tullklarering, ett moment 
med stor påverkan på ledtiderna. Annars är huvudfaktorn som påverkar ledtider vid flygtransport 
förbindelsen med andra flygplatser. Genom färre förbindelser minimeras möjlighet att välja en 
tid som passar och bättre möter kundens krav [World Bank, 2009].   

2.3 Almaty-programmet 
Under FNs millenniedeklaration den 8 september 2000 togs en lista av utvecklingsmål fram för 
att skapa en tillväxtfrämjande miljö på nationell och internationell nivå. Under mötet belystes de 
särskilda behov och problem som kustlösa utvecklingsländer har när det gäller tillväxt.  
  
Kustlösa utvecklingsländer som grupp är bland de fattigaste utvecklingsländerna, en stor 
anledning till detta är på grund av deras begränsade kapacitet och minimala urval av exportvaror 
vilket gör de svårt att generera exportinkomster. Dessutom var under hela 1990-talet 
tillväxttakten för dessa kustlösa utvecklingsländer negativ eller mycket knapp. Avsaknaden av 
kust samt dessa länders avlägsenhet och isolering från övriga världsmarknader har bidragit till 
fattigdom, höga transportkostnader samt ett minskat deltagande i den internationella handeln. De 
verksamheter där handeln påverkas mest är transportberoende verksamheter. Priset på 
importerade varor tenderar att stiga på grund av höga transportkostnader i samband med 
transitländer. 
  
I de flesta fall är transitgrannländerna själva utvecklingsländer, ofta med liknande ekonomisk 
struktur och brist på resurser. Transitutvecklingsländer är även i behov av förbättringar när det 
kommer till tekniska och administrativa lösningar inom transport och tull. Förbättringar skulle 
leda till bättre kommunikation och stadigare import/export-kultur till deras kustlösa grannar. De 
punkter som programmet syftar på för att förbättra infrastruktur, import och export till de 
kustlösa länderna är [United Nations, 2015]:  
  

●   Säkerställa att tillgång till och från havet för alla transportmedel finns med hjälp av 
lämpliga internationella lagar  

●   Minska transportkostnaderna och förbättra servicen för att öka konkurrenskraften för 
export och import  

●   Adressera problem angående förseningar och osäkerheter i handelsvägar  
●   Utveckla ett lämpligt nationellt transportnätverk  
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●   Minimera skador och förslitning av vägar  

2.4 Modellering av logistikkedjor 
En logistikkedja kan definieras som en integrerad tillverkningsprocess där olika parter arbetar 
tillsammans för att från råmaterial skapa en produkt att förmedla till slutkonsument. Denna 
process kan i sin tur delas upp i två delprocesser; “Produktionsplanering & lagerkontroll” och 
“Distribution & logistik”, som båda illustreras i figur 4. AstraZeneca är ett tillverkande företag 
som beslutat att successivt ersätta flygfrakt med fartygsfrakt. Med en vision att till efter år 2015 
använda sig av fartygsfrakt till 35% innebär detta en total omställning av företagets tidigare 
logistikkedja, eller med andra ord, företagets distribution och logistik [Stuifbergen, 2014].   
 

  
Figur 4: Visualisering av logistikkedja  
Källa: Anpassad från [Beamon, 1997]  

2.5 Logistikprestationsindex 
Vid val av transportväg är det viktigt att förstå logistiska brister och fördelar hos de länder som 
ingår i logistikkedjan. För att kunna analysera detta används logistikprestationsindex eller LPI 
som det även kallas. LPI är ett verktyg som utvärderar och betygsätter olika länders 
logistikförmåga. Verktyget används för att hjälpa länder att identifiera de utmaningar som finns 
samt påvisa inom vilka områden förändring behövs för att förbättra sin logistik. LPI:t analyserar 
länder med hjälp av sex avgörande faktorer och rankar dem från ett till fem, där fem är bäst 
[Arvis, 2014]. Figur 3 illustrerar LPI’s uppbyggnad och dess avgörande parametrar. 
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Figur 3: LPI’s uppbyggnad  
Källa: Anpassad från [Arvis, 2014]  
  
Modellen för beräkningen av LPI delas först in i två huvudkategorier: 
  

●   Områden för politiska bestämmelser som beskriver huvudingången till försörjningskedjan 
såsom tull, infrastruktur, tjänster och kvalitet.  

●   Leveransprestation som beskriver resultatet av försörjningskedjan såsom lämplighet, 
internationella transporter och spårning.  

 
In- och utdata i dessa två huvudkategorier kan därefter delas in i tre faktorer för varje kategori 
där de ingående faktorerna i området för politiska bestämmelser är:  
  

●   Effektiviteten vid tullgränsen (”Tull”).  
●   Kvaliteten av transporten samt infrastrukturen (”Infrastruktur”).  
●   Kompetens och kvaliteten på logistiktjänster hos lastbilstransportörer, speditörer, tull 

(“Tjänster & kvalitet”).  
  
De tre faktorerna som beskriver leveransprestationen är:   

●   Hur ofta leveranser når mottagare inom planerad eller förväntad leveranstid 
(“Lämplighet”).  
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●   Enkelheten att skapa konkurrenskraftiga priser inom transport (“Internationella 

transporter”).  
●   Möjligheten att spåra gods (“Spårning”).  

2.6 AstraZenecas Verksamhet  
AstraZeneca är ett av mycket få renodlade bioläkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan 
för ett läkemedel, från upptäckt, utveckling i tidig och sen fas, till tillverkning och distribution. 
Företaget bedriver verksamheter i mer än 100 länder och deras innovativa läkemedel används av 
miljontals patienter över hela världen [AstraZeneca, 2015]. För att kunna förse alla dessa länder 
med läkemedel så har AstraZeneca ett välutvecklat transportnätverk. Strategin vid val av 
logistikmetoder till olika marknader bestäms med hjälp av tre parametrar se figur 1; 
marknadsposition, produktvärde och produktvolym [Stuifbergen, 2014].  

  
Figur 1: Parametrar för val av logistikmetod  
Källa: [Stuifbergen, 2014]  
  
Tidigare var transportfördelningen för AstraZenecas logistik fördelad enligt figur 2, där väg- och 
flygtransport är störst. Detta eftersom korta transportledtider och flexibilitet var av hög prioritet 
förut [Stuifbergen, 2015].  
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Figur 2: Transportfördelning hos AstraZeneca  
Källa: [Stuifbergen, 2014]  
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3. Modell för jämförelse mellan transportsätt 
Detta avsnitt beskriver de metoder som har använts för att samla in och analysera data i studien. 
Det börjar med att beskriva den övergripande metodik som har tillämpats, därefter förklaras 
urvalsprocessen. Efter utformningen av metoden presenteras det valda urvalet och parametrar. 
Avslutningsvis görs en datagranskning och undersökning av tillförlitligheten på studien.  

3.1 Logistikförsörjningskedja 
Kärnan av denna forskningsstudie är en kartläggning av två logistikförsörjningskedjor, flyg och 
fartyg. Dessa har formats med hjälp av avsnitt 2.6, “Modellering av logistikkedjor”.   

3.1.1 Logistikförsörjningskedja- Fartygsfrakt 
Från fabrik till grossist för fartygsfrakt visualiseras logistikförsörjningskedjan enligt figur 5, en 
förenklad modell av de ingående logistiska momenten. Logistikförsörjningskedjan delas in i 
följande steg baserat på teorin om transportkostnader och transportledtider i avsnitt 2:  
  

●   Tillverkarfrakt: Transport med lastbil mellan tillverkande fabrik och avresehamn.   
●   Tull, export: Deklarering av varor vid ankomst till hamnen.  
●   Första mellanlagret: Varulager där produkterna förvaras innan de lastas ombord på 

fartyget.   
●   Fartygsfrakt: Transport mellan hamnar.  
●   Tull, import: Deklarering av varor vid ankomst till hamnen för import.  
●   Andra mellanlagret: Varulager där produkterna förvaras innan de lastas på lastbilen.   
●   Gränsövergång: De gränser lastbilen transporteras över mellan länder.   
●   Destinationsfrakt: Lastbilstransporten från hamnen till grossist.   

  

  
  
Figur 5: Visualisering av logistikförsörjningskedjan för fartygsfrakt   
(Egen bild)  
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3.1.2 Logistikförsörjningskedja- Flygfrakt  
Logistikförsörjningskedjan från fabrik till grossist för flygtransport visualiseras enligt figur 6, en 
förenklad modell av de ingående logistiska momenten. Logistikförsörjningskedjan delas in i 
följande steg:  
  

●   Tillverkarfrakt: Transport med lastbil mellan tillverkande fabrik och avreseflygplats.   
●   Tull, export: Deklarering av varor vid ankomst till flygplatsen.  
●   Första mellanlagret: Varulager där produkterna förvaras innan de lastas ombord på 

flygplanet.   
●   Flygfrakt: Transporten som utgörs mellan flygplatser.  
●   Andra mellanlagret: Varulager där produkterna förvaras innan de lastas på lastbilen.   
●   Tull, import: Deklarering av varor vid ankomst till flygplatsen för import.  
●   Destinationsfrakt: Transporten som utgörs mellan flygplats och grossist.  

  

  
Figur 6: Visualisering av logistikförsörjningskedjan för flygplansfrakt   
(Egen bild)  

3.2 Forskningsurval 
För att bestämma urvalet av land eller länder att undersöka gjordes en flerstegsprocess. I listan 
med de 48 kustlösa länder som presenteras i bilaga 5 finns representanter från hela världen. 
Kustlösa länder i centrala Europa och Centralasien är stora tillväxtmarknader och därmed 
köpkraftsvilliga inom läkemedelsindustrin [Stuifbergen, 2015]. Tillväxten för kustlösa 
utvecklingsländer i områden såsom Afrika är dock avsevärt lägre. Dessa länder kan däremot på 
sikt bli konkurrenskraftiga när det gäller import och även kanske en framtida marknad inom 
läkemedelsindustrin som resultat av ökad fokus på förbättring av logistik [United Nations, 2015]. 
Studien har därför utförts med fokus på dessa potentiella framtida marknader, det vill säga 
kustlösa utvecklingsländer i Afrika. Dock kunde vi endast studera ett land i Afrika inom ramen  
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av denna studie. Vi valde att undersöka landet Tchad och transport till dess huvudstad 
N’Djamena. Urvalet gjordes baserat på nedanstående fyra skäl:  
  

●   Tchad ligger i Centralafrika och är ett kustlöst land med sin närmsta kust i Guineabukten.  
●   Tchad är rankat 113 av 160 länder i LPI ranking med ett LPI på 2.53 vilket är 39 % lägre 

än den högsta aktören Tyskland som har ett LPI på 4.12, se bilaga 6. Tchad är alltså 
ungefär hälften så bra som Tyskland när det kommer till effektiviteten av import och 
export av varor [Arvis, 2014].  

●   Landet var ett av de fattigaste länderna i världen, på grund av konflikter i närliggande 
länder, vilket resulterade i stora militär och flyktingkostnader. Dock har landet under det 
senaste årtiondet haft en stadig ekonomisk tillväxt tack vare sin oljeproduktion som 
startade 2003. År 2014 hade Tchad en tillväxt på cirka 11-13 %. Målet år 2016 är att 
dubbla sin oljeproduktion jämfört med året innan. Detta kommer att leda till en fortsatt 
tvåsiffrig procentuell årlig ekonomisk tillväxt [Irish, 2014].  

●   Almaty-Programmet är ett program skapat av FN för att förbättra logistik i kustlösa 
utvecklingsländer. Satsningen på logistikförbättringen möjliggör för ett land som Tchad 
att öka sin import och export av varor.  

  
För att hålla exportlandets egenskaper konstant har vi valt ett enda land som utgångspunkt i 
logistikförsörjningskedjan. AstraZeneca har 13 fabriker runt om i hela världen och vi har valt att 
använda deras fabrik i Manchester, Storbritannien, tack vare dess väletablerade logistiknätverk 
[Stuifbergen, 2015].  
  
Intervjuer är önskvärda då de är användbara för att fastställa relevansen i det nya 
forskningsområdet. Genom att skapa djup och få detaljerad information inom området blir det 
möjligt att erhålla en helhetsbild av det [Sallnäs, 2015]. Intervjun kommer därför ha stor 
inverkan på våra resultat. Vi använder intervjun för få en fördjupad förståelse av strategi vid 
implementeringen av en ny logistikförsörjningskedja. Den intervjuade valdes huvudsakligen med 
utgångspunkt från tre kriterier:   
  

●   Organisation (personen är från läkemedelsindustrin)   
●   Arbetsområde (personen jobbar inom logistik)  
●   Relevant kunskap (personen har varit eller är delaktig i projekt involverande 

resurseffektivisering inom logistik)  

3.3 Parameterurval 
När det kommer till val av parametrar kommer dessa delvis vara desamma, delvis att skilja sig åt 
mellan de två olika försörjningskedjorna. Då parametrarna är huvudbeståndsdelarna i den modell 
som ska beräkna ledtid och total kostnad är det viktigt att de granskas kritiskt. Med hjälp av 
litteraturen och intervjun har förslag på parametrar uppkommit. Dessa har sedan vägts mot 
varandra i frågan om relevans för studien. Några av de parametrar som togs fram till en början  
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och ansågs relevanta fick dock utelämnas som ett resultat av resursbegränsningar samt brist på 
tillförlitliga uppgifter.   

3.3.1 Parametrar fartygsfrakt 
De faktorer som påverkar transportledtiden för fartygsfrakt är många och komplexa. Däremot 
kan vi avgränsa vissa områden som inte har lika stor påverkan på slutresultatet. 
Transportledtiden från fabrik till hamnen kan försummas då denna utgör en så liten del av den 
totala tiden. Detta som ett resultat av att fabrikerna oftast är placerade strategiskt nära logistiska 
knutpunkter såsom hamnar och flygplatser [Stuifbergen, 2015]. De parametrar som påverkar den 
totala transportledtiden för fartygsfrakt presenteras i tabellen nedan.  
  

Tabell 1 - Parametrar för uppskattning av total transportledtid vid fartygsfrakt  

Parametrar    Förklaring  

Fartygsfraktstid   Den tidsåtgång från att fartyget lämnar 
ursprungshamn tills den anländer i önskad 
hamn.   

Lagertid i hamn   Den tid varorna befinner sig i vila, i väntan på 
att transporteras vidare från hamnen.  

Lastbilstransport   Den tid varorna befinner sig i lastbilen under 
transporten.   

Gränsövergång   Den tid som utgörs i väntan på att få korsa 
landsgränser (kötid, administrativt arbete).   

  
Den totala kostnaden för fartygsfrakt kan delas upp i två övergripande parametrar för de olika 
transportmedlen. Dessa presenteras i tabellen nedan.   
  

Tabell 2 - Parametrar för total kostnad av fartygsfrakt  
Parametrar   Förklaring  

Fartygsfraktskostnad   Kostnaden att hyra en container avsedd för 
frakt. Samt transporten av denna till önskad 
destination. Alla diverse avgifter kopplade till 
fartygsfrakten inkluderas här.  

Lastbilstransportskostnad   Kostnaden för att frakta en container med 
lastbil från Douala (Kamerun), till N’Djamena 
(Tchad).  
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3.3.2 Parametrar flygfrakt 
Likt fartygsfrakten kan även här transporten från fabrik till flygplats försummas som ett resultat 
av dess minimala påverkan. Transport som sker mellan flygplats och grossist kan även den 
försummas då flygplatsen är lokaliserad i närheten av grossistlagret [The Guardian, 2015].  De 
parametrar som vi anser är relevanta för uppskattning av total transporttid listas i tabell 1.   

  
Tabell 3 - Parametrar för uppskattning av total transportledtid vid flygfrakt  

Parametrar   Förklaring  

Varuhantering   Den tid som utgörs från det att varorna 
anländer till flygplatsen tills dess att de 
lämnar. Detta inkluderar även vilotid, den tid 
då varorna lagras i väntan på avgång.   

Flygfraktstid   Den tid lasten befinner sig i luften under 
flygfrakten.  

Omlastning   Den tid som utgörs av omlastning av varorna, 
till exempel från flyg till flyg eller flyg till 
lastbil. Inkluderar även den tid då varorna 
ligger i vila.   

Tull   Den tid det tar för varorna att lastas av 
flygplanet tills dess att de är redo för transport 
till grossist.  

  
 
De parametrar som påverkar den totala flygtransportkostnaden för vårt urval kan summeras ihop 
till en övergripande parameter då vi endast använder ett transportmedel. Denna presenteras 
nedan.   
  

Tabell 4 - Parameter för total kostnad av flygfrakt  
Parametrar    Förklaring  

Flygfraktskostnad   Kostnad för varutransport med flyg där 
kostnaderna inkluderar bränsle, tull, hantering 
etc.   
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3.4 Datagranskning 
Insamlad data har undersökts och strukturerats med hjälp av litteraturstudien. Vi utvecklade en 
metod för att granska alla data genom en kritisk granskning av den och den framtagna modellen. 
Vid bristande överensstämmelse av data gjordes en ytterligare granskning för att se vad den 
bidragande orsaken var.  
  
Med hjälp av denna metod blir alla data lätthanterliga och översiktliga, vilket underlättar för 
vidare forskning. Den data som används för att generera modellens kvalitativa parametrar, har 
granskats i syfte att identifiera potentiella extremvärden som kan orsaka orealistiska resultat. 
Bilaga 1,2,3 och 4 visar ett antal parametrar som har plottas i ett histogram för att visualisera 
extremvärden och fördelningen av observationerna. 
  
I bilaga 1 som beskriver lagertiden i hamn ser man att hamnen i Kamerun inte skiljer sig 
nämnvärt från andra hamnar i Afrika. Detta beror på att de länder som jämförs i Afrika har 
liknande LPI, det vill säga de har alla liknande förutsättningar när det kommer till logistik 
[Arvis, 2014].  
 
Gränsövergångar mellan länder som presenteras i bilaga 2 visar att Tchad, Kenya och Uganda 
avviker från mängden. Anledningen till varför de resterande länderna i bilaga 2 presterar sämre 
och är ineffektivare på att hantera varor beror av flera faktorer. Några av dessa faktorer är 
begränsat antal parkeringsplatser för lastbilar vid tullen och bristfälliga lastdokumentationer. 
Trots att fraktbolag skickar sina lastdokumentationer i förväg så behandlar tullen dem inte förrän 
lastbilen har anlänt. Detta påvisar en administrativ ineffektivitet [Gaël, 2009].  
 
Slutligen redovisar vi i bilaga 4 den granskning av modellen vi gjort genom att jämföra 
medelvärdet av tiden för import av varor i u-länder och i-länder. Genom att plotta dessa värden i 
ett histogram kan vi se att u-länderna avviker avsevärt från i-länder. Detta beror på att LPI 
mellan dessa skiljer sig markant [Arvis, 2014]. Därför blir det intressant att undersöka faktorer 
inom landet såsom gränsövergångar, vilotiden i hamnen, etcetera som påverkar ledtiden.   
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4. Jämförelse mellan transportsätt 
Detta avsnitt presenterar resultaten som framtagits i samband med denna studie. Inledningsvis 
redogörs för transportledtiden och transportkostnaden när det kommer till flygfrakt, därefter 
presenteras motsvarande för fartygsfrakt. Resultatet kan ses som indikationer på vilken typ av 
transport som bäst lämpar sig för kustlösa utvecklingsländer. För att kunna jämföra flyg mot 
fartyg gjorde vi det teoretiska antagandet att lasten vägde 10 ton, motsvarande innehållet av en 
container fylld med läkemedel [Stuifbergen, 2015].   

4.1 Transportledtid för flygfrakt 
Transportledtiden för att skicka varor med flyg från Manchester till N’Djamena presenteras i 
tabell 5. Den totala transportledtiden beräknas utifrån de valda parametrarna som presenterades i 
avsnitt fyra.  
  

Tabell 5 - Totala transportledtiden för flygfrakt  
Parametrar    Tid (h)  

Varuhantering   2   

Flygfraktstid (Manchester till Luxemburg)   24  

Omlastning   15  

Flygfraktstid (Luxemburg till N’Djamena)   6  

Varuhantering & Tull   20  

Totalt   67  

Källa: [Cargolux, 2015]  

4.2 Transportkostnad för flygfrakt 
Den totala kostnaden att transportera läkemedel från Manchester till N’Djamena med flygfrakt 
presenteras i tabell 6. Flygtransportkostnaden är ett medelvärde av de två olika 
transportkostnaderna från Cargolux och Ethiopian Airlines som presenteras i bilaga 7.   

 
Tabell 6 - Totala transportkostnaden för flygfrakt  

Parametrar    Kostnad (SEK)  

Flygfraktskostnad   474886  

Totalt cirka   475000  
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4.3 Transportledtid för fartygsfrakt 
Transportledtiden för att skicka varor med fartyg från Manchester till Douala och sedan vidare 
med lastbilstransport till N’Djamena presenteras i tabell 7. Den totala transportledtiden räknas 
utifrån de valda parametrarna som presenterades i avsnitt fyra.  
  

Tabell 7 - Totala transportledtiden för fartygsfrakt  

 Parametrar   Tid (h)  

Fartygsfraktstid (Manchester - Douala)   360   

Lagertid i hamn   300  

Lastbilstransport (Douala-N'Djamena)   55  

Gränsövergång   12  

Totalt   727  

Källa: [Gaël, 2009; Searates, 2015]  

4.4 Transportkostnad för fartygsfrakt 
Den totala kostnaden för fartygsfrakten från Manchester till Douala och därefter vidare med 
lastbil till N’Djamena presenteras i tabell 8. Där värdena är räknade utifrån de givna 
parametrarna som presenterades i avsnitt 4. Fartygsfraktens olika kostnader presenteras i bilaga 8 
och den totala lastbilstransportkostnaden presenteras i bilaga 9.   

 
Tabell 8 - Totala transportkostnaden för fartygsfrakt  

Parametrar   Kostnad (SEK)  

Fartygsfraktskostnad   62923  

Lastbilstransportskostnad   47937  

Totalt cirka   111000  

 

4.5 Resultatslutsatser 
Från resultattabellerna ovan kan vi konstatera att fartygsfraktskostnaden approximativt utgör en 
fjärdedel av flygfraktskostnaden, samtidigt är fartygsledtiden cirka tio gånger längre än 
flygledtiden.   
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5. Diskussion kring valet av transportsätt 
5.1 Diskussion av resultat 
Resultaten visar att kostnaderna skiljer sig kraftigt mellan de olika transportsätten och att det 
finns en tydlig korrelation mellan transportledtid och transportkostnad. En längre transportledtid 
resulterar i en lägre transportkostnad och vice versa. Detta innebär att fartygsfrakt och flygfrakt 
har både för- och nackdelar. Fartygsfrakt tar längre tid men kostar mindre än flygfrakt som tar 
mindre tid men kostar mer.  
  
Det är viktigt välja det transportsätt som är bäst lämpat för produkten, med avseende på de krav 
som ställs vid leverans. Att förhålla sig till det hållbarhetskrav som nämndes i avsnitt 1.1 är av 
högsta betydelse och valet av transport måste därför grundas på detta. Om varorna inte skulle 
levereras till grossisten med 75 % av sin livslängd kvar skulle det innebära en misslyckad affär 
och resultera i en stor förlust för AstraZeneca.  
  
Livslängden hos de läkemedel som AstraZeneca producerar, till exempel hjärt- och 
cancermediciner, är oftast runt två år [Stuifbergen, 2015].  Detta i kombination med de krav som 
AstraZeneca och grossisten ställer på läkemedlet innebär att transportledtiden får ta upp till sex 
månader. Denna tid når dock ingen av de två fraktsätten vilket innebär att transportledtiden inte 
utgör något hinder för att uppfylla produktkraven. Däremot så skapar längre transportledtider 
problem med att upprätthålla tillräckligt stora varulager för att konstant kunna förse sin marknad. 
Detta innebär att produktionen tillsammans med transporten måste vara synkad så att partiet som 
skickas innehåller rätt mängd och skickas vid rätt tid. Det transportsätt där detta är av stor 
betydelse är fartygsfrakt då varorna inte kan transporteras omedelbart till kunden för att fylla 
varulager, något som är lättare vid användningen av flygfrakt.   
  
Tittar man på transportledtiden för fartygsfrakt i avsnitt 4.3 ser man att den största påverkande 
tidsparametern utgörs av ”lagertid i hamn”. Denna definieras som den tid varorna befinner sig i 
vila, i väntan på att transporteras vidare från hamnen. Eftersom den utgör en så stor del av hela 
transportledtiden för fartygsfrakt, nästan hälften, skulle en reduktion av denna kunna leda till 
stora förbättringar för den totala transportledtiden. Kortare transportledtid resulterar i mindre 
bundet kapital och mindre risk för företaget.  
 
Hur förändringen i val av transportsätt kommer påverka de utvecklingsländer som involveras är 
svårt att förutspå. Dock är det möjligt att teoretiskt resonera kring hur denna implementering 
skulle kunna gynna ländernas samhällen. Nationella logistikföretag är nödvändiga för att frakta 
varorna från Douala till Tchad, detta leder till en långsiktigt ökad utnyttjandegrad för dessa 
företag. Då det samtidigt sker en ekonomisk tillväxt i landet ökar sannolikheten för att framtiden 
kommer innebära större importvolymer av läkemedel, vilket i sin tur leder till ökad efterfråga av 
inhemsk logistik. Ju mer dessa logistiknätverk utvecklas och expanderas desto större kommer  
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även kraven bli på att ländernas infrastruktur förbättras. Något som gynnar nationerna i 
allmänhet. 
 
När det kommer till grossisterna kommer deras leveransvanor förändras, både när det gäller 
transportsätt och leveransfrekvens. Dock borde denna förändring resultera i att kostnaden för 
varorna minskar då det nya fraktalternativet är betydligt billigare. Lägre inköpskostnader för 
grossisterna ökar deras möjlighet att importera mer och expandera sina verksamheter.  

5.2 Kunskapsbidrag  
Studiens syfte är att undersöka och ge en förståelse av följderna vid val av olika transportmedel 
till kustlösa utvecklingsländer. Genom att beskriva en mer detaljerad bild över 
logistikförsörjningskedjan har faktorer som påverkar transportledtider och transportkostnader 
definierats och ställts i kontrast till varandra. Studien kan genom detta ge globalt verksamma 
läkemedelsföretag relevant kunskap inom området och även förse läsaren med både 
övergripande och mer specifik information. Denna kunskap kan sedan användas vid val av 
logistiklösning till kustlösa länder med liknande egenskaper, till exempel LPI, som Tchad.  

5.3 Validitet och tillförlitlighet 
Att garantera tillförlitlighet och validitet är grundläggande för att studien ska vara till nytta för 
sina läsare. Användningen av kvantitativ data ökar sannolikheten för att forskningsresultatet är 
giltigt för en större befolkning, det vill säga alla kustlösa länder. Dock så skiljer sig de kustlösa 
länderna åt runt om i världen när det gäller LPI och tillväxt vilket gör det problematiskt att 
generalisera metoden globalt [Arvis, 2014].  
  
Externa faktorer såsom väder och naturkatastrofer, vilka skulle kunna påverka logistikkedjan 
rejält, uteslöts i modellen då dessa är svåra att förutsäga. Avgränsningar på grund av databrist är 
en annan faktor som kan påverka tillförlitligheten i slutresultatet. Även användningen av andra 
akademiska uppsatsers data kan ge missvisande resultat beroende på deras vinkel.  
 
Att smalna av forskningsområdet genom att studera ett land och ett företag inom 
läkemedelsindustrin kan skapa problematik i att besvara frågeställningen och dra några generella 
slutsatser. Däremot så är AstraZeneca, som presenteras i avsnitt 2.6, en av världens största 
aktörer inom industrin och kan därför ses som en representant för läkemedelsföretag som är 
verksamma på den globala marknaden. Att studera ett kustlöst land skapar en bättre förståelse för 
den marknaden och det område av kustlösa utvecklingsländer som den ligger i, som i detta fall är 
Centralafrika.   
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6. Slutsatser 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att transportledtiden för läkemedel till Tchad inte kommer 
ha en påverkan på valet av transportsätt. Detta på grund av att varken flyg- eller fartygsfrakt 
kommer att ha problem med att uppfylla de krav som ställs på hållbarheten hos produkterna. 
Detta innebär att valet görs ur en ekonomisk aspekt. Resultatet av detta blir att fartygsfrakt är det 
bästa alternativet då det utgör en fjärdedel av kostnaden för flygfrakt.   

6.2 Förslag till vidare forskning 
Att byta från flygfrakt till fartygsfrakt är det bästa valet inom läkemedelsindustrin för transport 
till Tchad, dock är det inte lätt att utföra detta byte. För AstraZenecas del, som beskrivet i avsnitt 
1.1, är det svårt att uppnå de mål som sätts för transportbytet. Att sätta målet på att 70% av deras 
transport ska gå via fartygsfrakt år 2013 och endast uppnå 20% år 2014 påvisar stora problem i 
bytet. Detta är en av de saker vi anser att en vidare forskning borde fokusera på det vill säga 
dessa problem. Produktion och planering som diskuteras i avsnitt 5.1 är en viktig del i steget att 
kunna uppnå dessa mål och är även ett problem. Då transportledtider ökas måste 
produktionslinan ändras så att större mängder tillverkas och att det sker vid rätt tidpunkt. Även 
andra faktorer såsom ineffektiva tulldeklarationer, valutaförändringar, importlicenser och 
riskfyllda transportvägar är intressant att undersöka. Avslutningsvis är marknadsstorlekar och 
fyllnadsgrad något som även det är intressant att undersöka då de bestämmer om det är 
ekonomiskt lönsamt att göra transportbytet eller inte.  
  
Vidare skulle denna analys och metod kunna appliceras på andra kustlösa utvecklingsländer och 
områden, detta för att kunna dra större och mer generella slutsatser för transport av läkemedel till 
kustlösa utvecklingsländer.  
  
Studiens metod skulle även kunna användas inom andra industrier och andra produkter för att se 
vilka transportsätt som bäst lämpar sig för kustlösa utvecklingsländer.   
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Bilagor 
Bilaga 1 - Lagertid i hamn 
I bilagan illustreras en tabell samt histogram över den genomsnittliga tiden som varor befinner 
sig i hamnen innan de transporteras iväg till sin slutdestination.  
  

Nummer i histogram   Land:Hamn   Lagertid i hamn (dagar)  

1   Algeriet:Skikda   7  

2   Angola:Lome   12  

3   Angola:Luanda   12  

4   Benin:Cotonou   12  

5   COMESA:COMESA   16,5  

6   Kamerun:Douala   12  

7   Kongo-Kinshasa:Pointe Noire   18  

8   Elfenbenskusten:Abidjan   12  

9   Djibouti:Djibouti   8  

10   Egypten:Sokhna Port   7  

11   Gabon: Kap Lopez   12  

12   Gabon:Owendo   10  

13   Gambia:Port of Banjul   2  

14   Ghana:Tema   25  

15   Guinea:Conarky   15  

16   Kenya:Mindelo   5  

17   Kenya:Mombasa   5  

18   Liberia:Monrovia   15  



Kandidatuppsats  Nilbrink & Paulsson 2015  
Kungliga Tekniska Högskolan  Industriell produktion  

  
  

25  

19   Libyen:Benghazi   7  

20   Marocko:Port of Banjul   10  

21   Moçambique:Beira   20  

22   Namibia:Walvis Bay   8  

23   Nigeria:Apapa   42  

24   Senegal:Dakar   7  

25   Sydafrika:Kapstaden   6  

26   Sudan:Sudan   28  

27   Tanzania:Dar es Salaam   7  

28   Togo:La Goulette   13  

29   Togo:Lome   13  

30   Tunisien:Rades   10  

Källa: African Development Bank Group, AICD Database – Port Indicators.  
http://infrastructureafrica.org/library/doc/1053/aicd-database-%E2%80%93-port-indicators 
[Hämtad 2015, 15/03].  
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Bilaga 2 - Väntetid vid gränsövergång 
I bilagan illustreras en tabell samt histogram över den genomsnittliga tiden som varor befinner 
sig i tullen innan de transporteras iväg till sin slutdestination.  
  

Nummer i histogram   Land   Väntetid vid gränsövergång 
(h)  

1   Burkina Faso   25,36  

2   Ghana   30,33  

3   Kamerun   26,55  

4   Tchad   11,65  

5   Uganda   15,25  

6   Kenya   8,18  

7   Zambia    26,5  
  
Källa: Gaël, Raballand och Teravaninthorn, Supee 2009, Transport Prices and Costs in Africa A 
Review of the International Corridors, World Bank, Washington D.C.  
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Bilaga 3 - Väntetid vid upphämtning 
I bilagan illustreras en tabell samt histogram över den genomsnittliga tiden som lastbilen behöver 
vänta innan varorna kan hämtas upp för transport till sin slutdestination.  
  

Nummer i histogram   Land   Väntetid vid upphämtning  

1   Burkina Faso   23,38  

2   Ghana   24,71  

3   Kamerun   12,38  

4   Tchad   12,38  

5   Uganda   11,75  

6   Kenya   5,93  

7   Zambia    16,55  
  
Källa: Gaël, Raballand och Teravaninthorn, Supee 2009, Transport Prices and Costs in Africa A 
Review of the International Corridors, World Bank, Washington D.C.  
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Bilaga 4 - Import ledtid 
I bilagan illustreras en tabell samt histogram över den genomsnittliga ledtiden att importera från 
hamnen till mottagaren i utvecklingsländer och industriländer.   
  

Nummer i histogram   Land   Import ledtid (dagar)  

1   Burkina Faso   14  

2   Kamerun   8,89  

3   Holland   1,92  

4   Nigeria   4,09  

5   Sudan   5  

6   Sverige   2  

Källa: The World Bank, Lead time to import, median case (days).  
http://data.worldbank.org/indicator/LP.IMP.DURS.MD/countries [Hämtad 2015, 10/03].   
  

  
  
     



Kandidatuppsats  Nilbrink & Paulsson 2015  
Kungliga Tekniska Högskolan  Industriell produktion  

  
  

29  

  

Bilaga 5 - Lista över kustlösa länder 
I bilagan illustreras en tabell med information om yta, befolkningsmängd och region för de 48 
kustlösa länderna.   
  

Land   Yta (km²)   Befolkningsmängd   Region  

Afghanistan   652 230   31 108 077   Centralasien  

Andorra   468   84 082   Europa  

Armenien   29 743   3 254 300   Kaukasien  

Azerbajdzjan 86 600   8 997 401   Kaukasien  

Bhutan   38 394   691 141   Asien  

Bolivia   1 098 581   10 907 778   Sydamerika  

Botswana   582 000   1 990 876   Sydafrika  

Burkina Faso   274 222   15 746 232   Centralafrika  

Burundi   27 834   8 988 091   Centralafrika  

Centralafrikanska 
republiken  

622 984   4 422 000   Centralafrika  

Etiopien    1 104 300   85 237 338   Centralafrika  

Kazakstan   2 724 900   16 372 000   Centralasien  

Kosovo   10 908   1 804 838   Europa  

Kirgizistan   199 951   5 482 000   Centralasien  

Laos   236 800   6 320 000   Asien  

Lesotho   30 355   2 067 000   Sydafrika  

Liechtenstein   160   35 789   Europa  

Luxemburg   2 586   502 202   Europa  

Makedonien   25 713   2 114 550   Europa  
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Malawi   118 484   15 028 757   Sydafrika  

Mali   1 240 192   14 517 176   Centralafrika  

Moldavien   33 846   3 559 500   Europa  

Mongoliet   1 566 500   2 892 876   Asien  

Nagorno-Karabach   11 458   138 000   Kaukasien  

Nepal   147 181   26 494 504   Asien  

Niger   1 267 000   15 306 252   Centralafrika  

Paraguay   406 752   6 349 000   Sydamerika  

Rwanda   26 338   10 746 311   Centralafrika  

San Marino   61   31 716   Europa  

Serbien   88 361   7 306 677   Europa  

Slovakien   49 035   5 429 763   Europa  

Sydossetien   3 900   72 000   Kaukasien  

Sydsudan   619 745   8 260 490   Centralafrika  

Swaziland   17 364   1 185 000   Sydafrika  

Schweiz   41 284   7 785 600   Europa  

Tadzjikistan   143 100   7 349 145   Centralasien  

Tchad   1 284 000   10 329 208   Centralafrika  

Tjeckien   78 867   10 674 947   Europa  

Turkmenistan   488 100   5 110 000   Centralasien  

Uganda   241 038   32 369 558   Centralafrika  

Ungern   93 028   10 005 000   Europa  

Uzbekistan   447 400   27 606 007   Centralasien  

Vatikanstaten   0,44   826   Europa  
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Vitryssland   207 600   9 484 300   Europa  

Zambia   752 612   12 935 000   Sydafrika  

Zimbabwe   390 757   12 521 000   Sydafrika  

Österrike   83 871   8 572 895   Europa  

Källa: Wikipedia, Landlocked Country.  http://en.wikipedia.org/wiki/Landlocked_country 
[Hämtad 2015, 25/02].   
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Bilaga 6 - LPI-karta 
I bilaga 6 illustreras en karta över LPI för olika länder i världen.  

  
Källa: Arvis, Jean-François; Busch, Christina; Ojala, Lauri; Saslavsky, Daniel; Shepherd, Ben 
och Raj, Anasuya 2014, Connecting to Compete: The Logistics Performance Index and Its 
Indicators, The World Bank, Washington D.C.   
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Bilaga 7 - Flygfraktskostnader 
I följande bilaga presenteras flygfraktskostnader för två olika fraktbolag från Manchester till 
N’Djamena. Kostnaden anges ursprungligen i Brittisk pund (GBP) och har omvandlats till 
Svenska kronor (SEK) där 1 GBP motsvarar 12,88 SEK. 
Källa: Valuta, Omvandlare.  http://www.valuta.se/ [Hämtad 2015, 08/04].  
  

Ethiopian Airways:   Kostnad (SEK)  

Varuupphämtning   11592  

Tullklarering    129  

Flygfraktsedel   129  

Säkerhetsavgifter   12880  

Terminalhantering    12880  

Internationell Frakt   269192  

Bränsleavgifter   85008  

Krigsförsäkring   12880  

Totalt   404690  

Källa: Intercargo, Instant Qoute!.  http://intercargo.com/ [Hämtad 2015, 08/04].   
  

Cargolux:   Kostnad (SEK)  

Samlingsavgift (Storbritannien)   11592  

Tullklarering    129  

Flygfraktsedel   129  

Säkerhetsavgifter   12880  

Terminalhantering    11592  

Internationell Frakt   443072  

Bränsleavgifter   65688  
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Totalt   545082  

Källa: Intercargo, Instant Qoute!.  http://intercargo.com/ [Hämtad 2015, 08/04].   
  
  
  
  



Kandidatuppsats  Nilbrink & Paulsson 2015  
Kungliga Tekniska Högskolan  Industriell produktion  

  
  

35  

 

Bilaga 8 - Fartygsfraktskostnader 
I följande bilaga presenteras fartygsfraktskostnaden till Douala från Manchester. Kostnaden 
anges ursprungligen i Brittisk pund (GBP) och har omvandlats till Svenska kronor (SEK) där 1 
GBP motsvarar 12,88 SEK. 
Källa: Valuta, Omvandlare.  http://www.valuta.se/ [Hämtad 2015, 08/04].  
  

Intercargo:   Kostnad  

Tullklarering   193  

Dokumentavgifter   129  

Hamnavgifter   48  

Terminalhantering    2782  

Varuupphämtning   16136  

Tilläggsavgifter för oförutsedda händelser   6425  

Internationell Frakt   37210  

Totalt   62923  

Källa: Intercargo, Instant Qoute!.  http://intercargo.com/ [Hämtad 2015, 08/04].   
  
  
  
     



Kandidatuppsats  Nilbrink & Paulsson 2015  
Kungliga Tekniska Högskolan  Industriell produktion  

  
  

36  

 

Bilaga 9 - Transportledtider och transportkostnader för lastbil 
I bilaga 9 presenteras den totala transporttiden samt kostnaden för lastbilstransport från Douala 
till N’Djamena. Där den totala tiden delas upp i medelhastigheten i Centralafrika och avståndet 
mellan de två städerna.   
  

Total transporttid  

Parametrar   Tid  

Avstånd   1653 km (Se bifogad kart)  

Medelhastighet (lastbil)   30 km/h  

Total tid   55 h  

Källa: Gaël, Raballand och Teravaninthorn, Supee 2009, Transport Prices and Costs in Africa A 
Review of the International Corridors, World Bank, Washington D.C.   

Total kostnad  
Parametrar   Tid  

Avstånd   1653 km (Se bifogad kart)  

Kostnad per kilometer   29 kr/km  

Total kostnad   47937 kr  

Källa: Gaël, Raballand och Teravaninthorn, Supee 2009, Transport Prices and Costs in Africa A 
Review of the International Corridors, World Bank, Washington D.C.   
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Källa: Google, Maps. Vägbeskrivning för biltransport mellan N’Djamena, Tchad, och Douala, 
Kamerun. https://google.se/maps [Hämtad 2015, 08/04].   
  
  


