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Instruktioner Åkarwebben 
Webbläsare 

Observera att för att Åkarwebben ska fungera optimalt använd Google Chrome som 

webbläsaralternativ. Använder du annan webbläsare och upplever problem uppmanar vi dig att byta 

till Google Chrome så ska det fungera bättre. 

 

 

Var hittar jag Åkarwebben 
Du når åkarwebben via Sundfrakts hemsida under Logga in eller via nedan länk: 

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 060–180 100 

  

https://flow.sundfrakt.se/Flow_Sundfrakt_SF_Web/Account/Manage
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Hur gör jag 
Logga in med de uppgifter du fått från Sundfrakt. 

 

Saknar du inloggningsuppgifter eller inte kommer in av annan anledning, kontakta Sundfrakts 

växel. 

Startsidan 

På startsidan kan du ta del av Sundfraktgruppens nyheter.  

Längst upp finner du en menyrad där du kan navigera dig runt på Åkarwebben. 
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Orderlista 
På orderlistan ser du pågående och utförda ordrar.  

Vill du söka fram exempelvis en viss tidsperiod, resurs eller kund kan du filtrera utifrån ett antal 

kriterier i de vita fälten under kolumnrubrikerna överst på sidan.  

Det går även att sortera i kolumnerna genom att klicka på kolumnrubrikerna, då hamnar de 

antingen i bokstavsordning eller sifferordning beroende på innehållet i kolumnen. Vill du ha motsatt 

ordning klickar du igen på kolumnrubriken. 

Behöver du bredda en kolumn placerar du pilen mellan två kolumnerna så pilen byter utseende och 

pekar åt både höger och vänster, sedan drar du åt sidan för att bredda.  

 

Kommentarer/Korrigeringar 

Om du upptäcker något som inte stämmer på en order som inte är kvitterad, 

godkänd för fakturering, 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, får status ”K”, annars har den redan 

godkänts för fakturering. Då en kommentar sparats på en icke kvitterad måste den markeras som 

läst av Sundfrakt innan ordern kan kvitteras och gå till fakturering. Har ordern status K eller F har den 

redan gått till fakturering och är då låst för korrigering.  

Dokument 

Du kan nå de dokument som är kopplade till ordern genom att klicka på 

ikonen längst till höger i kolumnen ”dokument”.  

De dokument som finns kopplade till ordern kan vara orderspecifikationer, 

fraktsedlar, transportsedlar och eventuella bilder och signaturer på utfört 

arbete.  
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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) 
Gå in på fliken som heter Självfakturor. Här ser du dina självfakturor, inkörda pengar minus 

eventuella avdrag.  

 

Du får nu upp en skroll-lista. Här kommer du se alla självfakturor som skapas, där den senaste alltid 

kommer ligga längst upp i listan.  

Se nedan bild, där det står “Period: 2003”, detta står för ÅÅM, dvs mars månad 2020. OBS, vi jobbar 

på att det i framtiden ska stå veckonummer här istället. Längre ned i instruktionen syns vart man kan 

se avräkningsvecka på Självfaktura-dokumentet.  

Markera den aktuella avräkningen och klicka på “Hämta självfakturadetaljer”.  

 

Då får vi fram specifikation över självfakturan och dess innehåll. I den här vyn ser vi vilka ordrar och 

avdrag som ligger som grund för självfakturan. Detta underlag kan man exportera och skriva ut som 

underlag för bokföringen, det gör man genom de gröna knapparna som är markerade i gult nedan. 

Längre ner i instruktionen följer en beskrivning av varje del - självfaktura, orderrader, avdrag och 

summering.  
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Första delen: Självfaktura 

Underlag: underlagsnummer för självfakturan 

Självfaktura: numret för självfakturan, kan vara bra att ha till hands när man kontaktar Sundfrakt för 

frågor, på så vis hittar vi enkelt i våra system 

Period: står i form ÅÅMM, avser vilken bokföringsperiod som självfakturan hör till. Ex. 2003 är år 

2020 och månaden mars. 

Nettobelopp order: Totalsumman av orderraderna utan moms  

Nettobelopp provision: Totalsumman av provision utan moms  

Nettobelopp avdrag: Totalsumman av avdrag utan moms 

Moms order: Totalsumman av moms som avser självfakturans ordrar 

Moms provision: Totalsumman av moms som avser självfakturans provision  

Momsavdrag: Totalsumman av moms som avser självfakturans avdrag 

Saldo: Totalsumman som kommer att utbetalas för den aktuella avräkningsveckan 
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Utbetalningsdatum: Det datum som pengarna betalas ut  

Dokument: om det finns en ikon här så kan man komma till en summering av denna raden, det kan 

vara fördelaktigt att ha som underlag. Om man klickar på dokument-ikonen förs man per automatik 

till fliken Dokument och till länken som är kopplat till underlaget. Klicka då på den blå länken som då 

är underlaget.  Se längst ner för exempel på Självfaktura-dokumentet med markering där man kan se 

vilken vecka det avser.  

 

 

Andra delen: Orderrader 

Här specificeras varje order. Till höger finns en kolumn som heter “Avpricka” vilket innebär att man 

kan pricka av ordrarna allt eftersom man gått igenom dem. Även här finns en kolumn för dokument, 

på samma sätt som ovan klickar man på dokument-ikonen som per automatik går till fliken 

Dokument och då länken till det kopplade underlaget som du når genom att klicka då på den blå 

länken.   

Under alla ordrar finns även en summering. Den här summeringen ger samma siffror som 

summeringen under första delen (Självfaktura) innehåller.  

Filtrera per resurs: Under varje kolumn finns en tom vit ruta. Den fungerar som ett sökfält. Vill man 

bara se en resurs åt gången kan man skriva resursnumret i den vita rutan i kolumnen Resurs. Man 

kan även välja att klicka på kolumnen Resurs så sorteras resurserna i nummerordning. När du 

sorterat eller filtrerat utefter det du vill se så kan man välja knapparna skriv ut eller exportera till 

Excel, se de gröna knapparna ”Exportera till Excel” och ” Skriv ut”. Behöver du bredde en kolumn 

som ser ut enligt nedan, placera pilen mellan två kolumner så pilen byter utseende till att peka åt 

både höger och vänster. Du kan nu dra i kolumnen så den breddas. 

 

 

Tredje delen: Avdrag 

Här specificeras varje avdrag som gjorts under den veckan. Även här finns kolumnen “avpricka” för 

möjligheten att pricka av eftersom samt en kolumn för dokument. Det finns även en kolumn för 

kommentarer, den kommer per automatik innehålla texten ”null” som går att ersätta med den 

notering ni vill lägga till. Det är en egen notering så det syns inte för Sundfrakt vad ni kommenterar 

om ni inte aktivt hör av er till oss.  
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De första självfakturorna ser ut som nedan. Vilken avräkningsvecka som avses syns i nedan bild 

gulmarkerat.  

 

 

Ny layout från v. 202013. Vilken avräkningsvecka det avser har fått en tydligare plats. Se 

gulmarkerat nedan som exempel. 

 

 

Dokument 

Här finns dina dokument kopplade till ordrar.  
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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 

 


