
Instruktioner Åkarwebben 

När följer jag denna instruktion 
När jag som åkare vill kontrollera avräkning eller specifika ordrar.  

Var hittar jag 
Du når åkarwebben via Sundfrakts hemsida: 

https://flow.sundfrakt.se/Flow_Sundfrakt_SF_Web/  

Kontaktinformation 

Om du stöter på problem kan du kontakta din närmaste transportledare eller ring Sundfrakts växel 

på 060–180100 

Vad ska jag göra 
Kontrollera avräkning, se pågående och historiska ordrar.  

Hur gör jag 
Logga in med de uppgifter du fått från Sundfrakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flow.sundfrakt.se/Flow_Sundfrakt_SF_Web/Account/Manage


Startsidan 

På startsidan kan du ta del av nyheter. Från menyraden längst upp når du bland annat 

självfakturor (avräkningen). 

 

  



Orderlista 
På orderlistan ser du pågående och utförda ordrar.  

Du kan välja att söka fram ordrar utifrån ett antal kriterier i fälten överst på sidan. Om du vill söka 

fram alla ordrar under en viss tidsperiod, resurs eller kund.  

Den går även att sortera genom att klicka på kolumnrubrikerna. I fältet under kolumnrubrikerna kan 

du filtrera listan, till exempel om du vill se ordrar för ett visst fordon, eller specifik kund.  

 

Kommentarer/Korrigeringar 

Om du upptäcker något som inte stämmer kan du skriva en kommentar på ordern 

genom att klicka på ikonen i kolumnen Kommentar på den orderrad du vill att 

något ska ändras.  

Detta måste göras innan ordern kvitteras, annars har den redan markerats för 

fakturering. Har ordern status K eller F har den gått till fakturering.  

Om det finns en kommentar måste den markeras som läst av Sundfrakt innan ordern kan kvitteras.  

Dokument 

Du kan nå dokument på ordern genom att klicka på ikonen längst till höger i kolumnen dokument. 

Det innebär både orderspecifikationer och eventuella bilder och signaturer på ordern.  

Beskrivning av status 

Status Beskrivning Lång beskrivning 

U Under sändning  (Ligger för att accepteras av förare) 

A Accepterad Accepterad av förare 

DB Pågår Förare har börjat köra på ordern 

RO Åter enligt order Arbetet utfört enligt order 

RA Åter med ändring Föraren har gjort någon ändring i ordern. Kan vara antal 
timmar, vikt eller lagt till orderrad.  

K Kvitterad Markerad för fakturering 

F Fakturerad Faktura skickad till kund 



 

Självfakturor (Avräkning) 
Här ser du dina självfakturor, inkörda pengar minus eventuella avdrag.  

 

 

 

Dokument 

Här finns dina dokument kopplade till ordrar.  

När är jag klar med instruktionen (uppfyllt syfte) 

• Jag har överblick över pågående och avslutade ordrar 

• Kontroll vad jag fått betalt för 

• Granskat genomförda ordrar 

 

Begrepp 
 Begrepp Innebörd 

Förare En person som är kopplad som förare till ett åkeri.  

Användare Användare som kan logga in i åkarwebben, kopplas 
till en leverantör i det här fallet.  

Självfaktura Det som i TDX kallades avräkning 

 


