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Sammanfattning 
Myndigheter inom transportsektorn, forskare och konsulter använder sig, i olika syften, av 

godsflödesstatistik. Med hjälp av denna statistik förklaras hur infrastrukturen av exempelvis 

vägar, terminaler och hamnar används. En brist i den godsflödesstatistik som används av de 

olika myndigheterna inom transportsektorn är att den inte ger någon information om hur hela 

transportkedjor av varor ser ut. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur privata 

företags varuflödesinformation, som härstammar från spårningstekniker, skulle kunna 

utnyttjas för att komplettera den befintliga godsflödesstatistiken. För att ta reda på hur 

varuflöden kontrolleras och hur dessa data skulle kunna utnyttjas har tre olika företag 

intervjuats; två varuägande företag och ett transportföretag. Det visade sig att varuägarna har 

relativt lite information kring varors transportflöden. Det borde emellertid finnas goda 

möjligheter att utnyttja den sändningsdata som förs av transportföretagen gällande deras 

kunders leveranser. I slutet ges även förslag på vidare arbete för att ta reda på hur denna 

information skulle kunna användas för att sammanställa statistik. 

 

Abstract 
Authorities among the transport sector, researchers and consultants use statistics of goods for 

different purposes. The infrastructure of how, for example, roads, terminals and ports are 

utilized can be described using this statistics. The flow of goods statistics lacks information 

about the entire transport chains for goods. The purpose of this thesis was to examine how the 

statistics could be complemented using companies’ own information of the flow of goods 

from tracking techniques.  By interviewing three different enterprises; two goods owners and 

one transport company, it has been examined how flows of goods are controlled at each one 

of the three case companies. It appeared that the information about the flow of goods among 

the goods owners is fairly small. However, there should be good opportunities to use delivery 

data maintained by transport companies. This thesis also proposes examples of further 

research to find out how this information can be used for compiling statistics. 
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1. Inledning 
Myndigheter inom transportsektorn, forskare och konsulter använder sig av en 

godsflödesbeskrivande modell, Samgodsmodellen, som bland annat används för att ta fram 

beslutsunderlag vid planering av infrastrukturen. Infrastruktur innebär i detta sammanhang 

exempelvis vägar, terminaler och hamnar. Insamling av data sker för att validera denna 

modell, så kallad valideringsdata som jämförs med utdata från Samgodsmodellen. Dessa data 

utgörs till stor del av officiell statistik. De data som för närvarande finns tillgängligt ger inte 

en komplett bild av de verkliga godsflödena och det är ett rimligt antagande att de varuägande 

företagen och transportföretagen själva sitter på en stor del av denna information. De exakta 

varuflödena syns exempelvis inte alltid då varor transporteras via terminaler och byter 

transportsätt. Tekniker som används för att spåra varor som transporteras borde efterlämna 

information som även skulle kunna underlätta vid en automatiserad validering av 

godsmodellen. VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) med fler är intresserade av 

att veta i vilken utsträckning de skulle kunna komplettera den officiella statistik som används 

idag, med data från privata aktörer som beskriver enskilda företags flöden. Det är vad som har 

undersökts i detta arbete. Med hjälp av tre exempelföretag, två varuägande företag och ett 

transportföretag, har det undersökts vilken typ av kompletterande information det finns att 

tillgå.  

 

Uppdragsgivaren för detta arbete är forskningsinstitutet VTI. De bedriver forskning inom 

transportsektorn och består av tio olika forskningsområden i vilka ett antal 

forskningsinriktningar ingår. Detta arbete har gjorts inom området transportsystem och 

inriktningen godstransporter. 

1.1 Syfte 

Syftet är att visa vilka möjligheter det finns att samla ytterligare information om godsflöden 

som beskriver hela varuflöden, som i sin tur kan användas för att validera 

godstransportmodellen. 

1.2  Mål 

Målet är att undersöka varifrån det skulle gå att insamla varuflödesdata som kompletterar 

befintliga data om godsflöden. Vad som är intressant är data, som för olika typer av 

företag/varutyp, ger information om: 

  

• Sändningsstorlekar och frekvens av sändningar 

• Vilka transportkedjor och trafikslag som används 

• Vilka rutter som används 

• Hur lång tid transporterna tar totalt, samt hur lång tid per länk/nod, exempelvis mellan 

två terminaler 

• När på dygnet transporter genomförs 
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• Om transporter mellan A och B alltid genomförs på samma sätt (exempelvis samma 

trafikslag eller rutt) 

 

Med hjälp av tre exempelföretag har det undersökts hur varuflöden spåras och vilken 

varuflödesinformation som finns att tillgå på respektive företag. De två varuägande företagen 

är e-handelsföretaget Adlibris och kött- och charkföretaget HKScan. Transportföretaget som 

har undersökts är DHL Freight.  

1.3 Frågeställningar 

Projektets frågeställningar är: 

• Hur spåras eller kontrolleras varuflöden? 

• Vilka ytterligare data om företags varuflöden finns att tillgå? 

• Var och hur finns varuflödesinformation sparad? 

• Hur skulle dessa data kunna samlas in? 

1.4 Metod 

I denna undersökning har de fyra frågeställningarna besvarats utifrån intervjuer med de tre 

olika exempelföretagen DHL Freight, Adlibris och HKScan. Ett antagande var att 

transportföretag är de som spårar varor i störst utsträckning varför DHL Freight valdes. Det 

var även intressant att undersöka ett e-handelsföretag eftersom det är en ökande marknad och 

distributionen av varor antogs vara en stor del av dess verksamhet. Därför valdes Adlibris. 

HKScan valdes ut eftersom deras verksamhet rör matvaror vilka är känsliga och det antogs 

därför att det borde finnas behov av att kontrollera dessa varuflöden.   

1.4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Vid kvantitativa undersökningsmetoder undersöks resultat som är statistiska. Vid kvalitativa 

undersökningar görs en djupare analys utifrån lågt strukturerad data. Det vill säga data där 

informationen kan vara specifik för ett visst fall. (Patel & Davidsson. 2012)  

 
Denna undersökning har gjorts kvalitativt där tre olika fallstudier av samma företeelse 

representerar respektive typ av fall där det har undersökts vilken typ av varuflödesinformation 

respektive företag besitter. 

1.4.2 Deduktion, induktion och abduktion 

I en deduktiv undersökning härleds hypoteser från allmänna principer och teorier. 

Hypoteserna testas sedan empiriskt för ett specifikt fall. I en induktiv undersökning försöker 

man formulera en teori utifrån empiri. Abduktion är en kombination av deduktion och 

induktion där första steget är att formulera en teori eller hypotes utifrån empiri. Detta steg är 

det vill säga induktivt. Denna teori eller hypotes prövas sedan för ett nytt fall och detta steg är 

alltså deduktivt. (Patel & Davidsson. 2012)  
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Denna studie är gjord induktivt. Det undersökts hur spårning och hantering av varuflöden sker 

i tre olika fall genom tre intervjuer med exempelföretag. Utifrån detta har slutsatser dragits 

om vilken varuflödesinformation som finns.  

 

1.4.3   Fallstudie 

De vanligaste undersökningsformerna är survey-undersökning, där undersökningen görs på en 

större grupp, fallstudie, där undersökningen görs på en mindre grupp och experiment, där 

enstaka variabler undersöks och hur de kan påverkas av andra faktorer. (Patel & Davidsson. 

2012) 

Med en fallstudie vill man få så täckande information som möjligt (Patel & Davidsson. 2012). 

Undersökningens fokus har legat i att ta reda på vilken typ varuflödesinformation som finns 

att tillgå var. Detta har gjorts genom intervjuer med exempelföretagen. 

För att undersöka vilken ytterligare information det går att få om varuflöden som kan 

användas för att beskriva infrastrukturen har tre olika fallstudier av tre exempelföretag gjorts. 

Det har undersökts vilken information de själva har kring sina varuflöden. 

1.4.4 Intervju 

Intervjuer kan delas in i olika grader av strukturering och standardisering. Hög grad av 

strukturering innebär att frågorna lämnar öppet för ett litet svarsområde medan lägre grad av 

strukturering innebär öppnare frågor. Hög grad av standardisering innebär att frågorna är av 

likartad karaktär till samtliga intervjupersoner medan låg grad av standardisering innebär att 

frågorna kan formuleras vid intervjutillfället. (Patel & Davidsson. 2012) 

Fallstudierna bygger på intervjuer med nyckelpersoner för att få reda på vilken information 

om varuflödesdata som är intressanta för de olika parterna och vilken information kring sina 

varuflöden de har. 

I detta projekt kommer intervjuerna vara av både lågt strukturerad grad och lågt 

standardiserad grad då intervjupersonerna endast är ett fåtal och besitter olika information. De 

olika personer som ska intervjuas är nyckelpersoner från tre typer av företag: ett 

transportföretag och två varuägande företag.  

Exempelföretaget som representerar ett transportföretag är DHL Freight där en personlig 

intervju gjorts med ansvarig för rapportering- och prestation. Ett av de varuägande företagen 

är kött- och charkföretaget HKScan där en personlig intervju gjorts med planeringsansvarig 

som tidigare jobbat med logistik. Det andra varuägande företaget är e-handelsföretaget 

Adlibris där en telefonintervju har gjorts med logistik- och platsansvarig i morgongåva. 

Samtliga intervjuer gjordes under en timma vardera. 

Kortare telefonintervjuer har även gjorts för att belysa behovet av bra godsflödesdata till 

Samgodsmodellen. 
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1.4.5 Kvalitet 

Vid bedömningen av kvalitet i en kvalitativ studie bedöms validiteten under hela 

undersökningsprocessen. För att stärka validiteten kan triangulering tillämpas. Detta innebär 

att samma företeelse studeras i olika sammanhang. Triangulering kan tillämpas teoretiskt, 

genom att belysa företeelsen med olika teoretiska perspektiv. Det kan också tillämpas vid 

datainsamlingen genom att använda olika datakällor, exempelvis ett flertal intervjupersoner. 

(Patel & Davidsson. 2012) 

 

Generalisering kan också tillämpas för att bedöma validiteten i en kvalitativ studie. Detta 

innebär bedömning av huruvida studiens resultat från de studerade fallen kan generaliseras till 

en större population.  (Patel & Davidsson. 2012) 

 

Viss triangulering har tillämpats vid insamling av empiriska data då tre olika företag har 

intervjuats. Syftet med de tre olika exempelföretagen är dock att de ska vara så olika varandra 

som möjligt.  

 

Triangulering har även tillämpats, genom kortare intervjuer med ett flertal nyckelpersoner 

inom olika myndigheter inom transportsektorn för att belysa problemet av brist i befintlig 

godsdata.  

1.4.6 Avgränsningar 

Denna studie avser att besvara de fyra frågeställningarna endast utifrån datainsamlingen från 

de tre exempelföretagen. Analysen grundar sig därför endast i resultatet från intervjuerna med 

just dessa tre exempelföretag. Intervjuerna bygger på det tre första frågeställningarna medan 

den fjärde frågeställningen endast besvaras som diskussion utifrån den kunskap som 

anskaffats under arbetet.  
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2. Problembakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrund till det studerade området. Här beskrivs hur datainsamling till 

Samgodsmodellen sker i dagsläget samt vad de data som användas beskriver. Avslutningsvis 

belyses behovet av ytterligare data.  

2.1 Befintlig godsflödesdata 

De befintliga godsflödesdata som används av bland annat VTI består dels av statistik men 

också framräknade data från Samgodsmodellen. Data som beskriver godsflöden kan delas in i 

olika typer av beskrivningar: handelsflöden och varuflöden samt fordonsflöden och 

transportflöden. 

2.1.1 Handelsflöden och varuflöden 

Handelsflöden beskriver handeln av varor. Dessa utgår från geografisk fördelning av 

varuproduktion och varukonsumtion. Detta i sin tur beskriver godstransportbehovet, totalt och 

per varugrupp, mellan respektive geografiska zoner. Beskrivningen gäller både varuhandel 

mellan olika svenska regioner men också varuhandel mellan Sverige och utlandet. 

Beskrivningen av handelsflöden är framtagna utifrån officiell statistik, trafikmätningar och 

utdata från Samgodsmodellen. De varuflöden som är beskrivna mellan olika svenska regioner 

är framräknade med hjälp av Samgodsmodellen och de varuflöden som är beskrivna mellan 

Sverige och utlandet utgår till viss del från statistik som beskriver från vilka länder handel 

sker, dock inte vilka utländska regioner. Denna statistik ger alltså ingen information om 

mellan vilka regioner handel sker. Därför kombineras denna information med data om svensk 

regional fördelning av efterfrågan som används i Samgodsmodellen. Här finns alltså en brist 

av information om godsflöden då rutter och transportkedjor skiljer sig åt beroende på vilka 

specifika regioner handeln sker mellan. (Vierth et al. 2012) 

 
De data över regional fördelning av efterfrågan utgår från två varuflödesundersökningar som 

tidigare gjorts. Dessa undersökningar syftade till att ge en bild av den regionala fördelningen 

av handeln för olika varugrupper uppdelade i 33 stycken grupper. I huvudsak undersöktes 

varuägande företag inom branscherna mineralutvinning, tillverkningsindustri, partihandel och 

detaljhandel. Undersökningen gav varuflödesinformation om:  

• typ av varugrupp  

• varuvärde  

• varuvikt 

• lasttyp  

• trafikslag  

• det geografiska och branschmässiga ursprunget och destinationen för varusändningen 

(Vierth et al. 2012) 

 

Från varuflödesundersökningen finns dock ingen information om vilka rutter som använts, 

bara att exempelvis gods färdats på väg. Det ger ingen information om exempelvis vilka vägar 

som använts eller var gods har lastats om. Denna information framräknas istället i 

Samgodsmodellen. (Vierth et al. 2012) 
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Beskrivning av godstransportflöden utifrån fordonsflödesinformation visar hur gods fraktas 

mellan avsändare och mottagare. Varuflödesundersökningen som beskrivits ger exempelvis 

information om hur transport skett, exempelvis vilka transportkedjor som använts (vägar, 

järnväg eller båt ect). (Vierth et al. 2012) 

2.1.2 Transportflöden och fordonsflöden 

För att ge information om fordonstyp har det använts statistik från så kallade slangmätningar 

på vägar där det går att avläsa exempelvis hur många bussar, lätta- eller tunga lastbilar som 

vistas på det Svenska vägnätet. Liknande metoder har använts för att samla information om 

tågtrafik. Information om fartygstyper kommer från redovisningar för antalet av respektive 

fartygstyp som lagt till vid respektive hamn. Denna information bygger på en rapport från 

tidigare Sjöfartsverket samt information från Sveriges Hamnars hemsida. Möjligheten har 

diskuterats att istället samla in denna information genom så kallade Automatic Identification 

System, ett kommunikationssystem som är obligatoriskt för en stor del typ av fartyg. (Vierth 

et al. 2012)  

2.1.3 Samgodsmodellen 

En nationell godstransportsmodell som beskriver godsflöden, Samgodsmodellen, används av 

olika myndigheter inom transportsektorn, forskare och konsulter för att beskriva 

infrastrukturen. Resultaten av denna modell beskriver handelsflöden och är framräknade 

värden. Utifrån matriser över regionsfördelningen av varuefterfrågan och en beskrivning av 

infrastrukturen, det vill säga exempelvis vägar, hamnar och terminaler, beräknas en 

uppskattning av flöden i ton och antal fordon på den infrastruktur som Samgodsmodellen 

innehåller. (Vierth et al. 2012) 

 

Samgodsmodellens framräknade utdata, det vill säga beskrivningen av handelsflödena, sparas 

i en databas. För att få fram modellresultaten väljs, för varje varugrupps från- och till-zon, den 

billigaste transportkedjan. Denna rutin kallas Build Chain. En annan rutin kallas Chain 

Choice och går ut på att beräkna de optimala transportlösningarna utifrån godskvantiteter, 

antal transporter och kostnader. Denna rutin utgår från transportkedjorna som beräknades i 

Build Chain-rutinen. 

(Vierth et al. 2013)  
 
All utdata, som är sparad i en databas, finns i olika aggregeringsnivåer. Olika 

aggregeringsnivåer kan exempelvis vara fordonstyp, trafikslag och fordonstotaler, eller 

nationell nivå och internationell nivå, nämna här i stigande aggregeringsnivå. (Vierth et al. 

2013) 

2.1.4 Standardformat för data 

I nuläget har utdata från Samgodsmodellen och valideringsdata olika grader av 

aggregeringsnivå exempelvis gällande geografi (nationell, internationell) eller varugrupper 

(typ av kategorisering eller att data inte är definierad över varugrupp). För att förenkla en 
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automatiserad insamling av data finns därför en föreslagen strategi att lagra all data enligt ett 

standardformat som kallas just standardformatet. Tanken är alltså att aggregera all data till 

Standardformatet och med hjälp av detta kan all data lagras i två olika tabeller: en för utdata 

från Samgodsmodellen och en för valideringsdata. (Vierth et al. 2013) Figur 1 visar ett 

exempel på hur utdata från Samgodsmodellen kan lagras enligt standardformatet som 

innehåller ett flertal kolumner som beskriver: 

 

• IDdataset: identitet för vad som beskrivs i de andra kolumnerna 

• Value: numeriska värdet på det som beskrivs 

• Unit: enheten på värdet 

• SpatAgg: geografisk aggregeringsnivå, exempelvis ”national” (om det är exempelvis 

Sverige) eller ”port2 (om det är en hamn) eller ”link” (om det är en vägsträcka) 

• SpatVal1: värdet för SpatAgg, exempelvis ”Solna kommun” eller ”från_node” 

• SpatVal2: Kompletterande värde till SpatVal1, exempelvis ”till_node” 

• ProdAgg: Aggregeringsnivå för varugrupp som kan vara alla eller definierad 

varugrupp 

• ProdVal: varugruppsnummer (1-20) 

• ModeAgg: aggregeringsnivån för fordonstyp/trafikslag 

• ModeVal: vilken fordonstyp 

• LoadedVal: om fordon är lastat eller ej 

• Table: Vilken matris data bygger på  

(Vierth et al. 2013) 

 

 

Figur 1: Exempel på data lagrade enligt Standardformatet (Vierth et al. 2013). 

2.2 Informationsbrist i befintliga data 

Det pågår ständigt arbete med att utveckla och förbättra de befintliga data som används för att 

beskriva godsflöden. Ett problem i den statistik som används för att beskriva varuflöden är att 

det inte finns någon koppling mellan olika trafikslag i de data som används. Det finns 
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exempelvis separat statistik över lastbilsflöden och tågflöden. Detta innebär att det blir 

dubbelräkning om man vill räkna ut varuflöden utifrån denna statistik. (Trafikanalys, 2014) 

2.2.1 Handelsflöden och varuflöden 

Det finns brister i informationen kring varuflödena på regionalgeografiskt fördelad nivå. Ju 

mindre handelsflöden det gäller, ju mer inkorrekt anses den framräknade informationen vara. 

Varuflödesundersökningen som gjorts ger heller inte tillräcklig information om 

transportlösning då de varuägande företagen i vissa fall inte har fullständig kunskap om detta 

eftersom denna verksamhet ofta skötts av en tredje part (Vierth et al. 2012). Avgränsningar i 

varuägare har gjorts i de varuflödesundersökningar som genomförts då det har gjorts ett urval. 

Det går inte samla in varuflödesinformation från alla varuägare inom alla branscher eftersom 

det skulle bli en allt för komplex undersökning. Istället har de största och mest viktiga flödena 

identifierats vilket inte ger en heltäckande bild. Vad dessa undersökningar främst visar är 

varuflödens start och mål. Det visar exempelvis inte i vilken färdriktning infrastrukturen 

används.  Ett problem med datainsamlingen är också att det kräver tid och engagemang från 

varuägarnas sida. Brist på engagemang kan innebära att den information som redovisas är 

slarvigt uppskattad eller att varuägarna inte förstår vad variablerna i en undersökning betyder. 

Därför skulle det vara lämpligare att använda registerdata i större utsträckning då det är 

möjligt (Trafikanalys, 2014).  

2.2.2 Transportflöden och fordonsflöden 

En lastbilsundersökning görs kvartalsvis över Svenska lastbilar där 3000 lastbilar undersöks 

genom ett frågeformulär som får besvaras (Ado & Berntsson. 2013). Denna undersökning ger 

ingen information var ifrån transporten kommer (företag eller terminal) och dess typ av 

destination (företag eller terminal). Undersökningen täcker bara lastbilar tyngre än 3,5 ton i 

totalvikt. Vad gäller tågtrafik finns ingen information om färdriktningar. Informationen om 

godsflöden vid terminaler och hamnar är i allmänhet dålig och den information som finns är 

för lätt att koppla till en specifik aktör vilket gör att den inte går att använda som officiell 

statistik. (Vierth et al. 2012) 

2.2.3 Övrig informationsbrist i befintliga data 

En ytterligare påverkan på godsflödesinformationens kvalitet är att sekretess hindrar 

användningen av detaljerad information då de som sammanställer godsflödesstatistik inte får 

tillåtelse att ta del av alltför detaljerad information (Trafikverket. 2014). Användare av 

Samgodsmodellen upplever också att modellen inte är upplagd för att ta fram 

godsflödesinformation på detaljerade regionala nivåer vilket innebär en brist i 

användarvänlighet (Regionförbundet Örebro. 2014). Angående behovet av bra data har det 

även diskuterats huruvida de valda metoderna för att samla in data är de mest lämpliga eller 

om det finns ytterligare sätt det skulle kunna ske på. Då undersökningar är 

urvalsundersökningar kan även frågan ställas huruvida godsflödesdata beskriver alla 

sändningar som sker. (Trafikverket. 2014)  
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2.2.4 Ytterligare flödesinformation 

Vad som skulle vara intressant att få ytterligare varuflödesinformation kring är: 

• Sändningsstorlekar och frekvens av sändningar 

• Vilka transportkedjor och trafikslag som används 

• Vilka rutter som används 

• Hur lång tid transporterna tar totalt, samt hur lång tid per länk/nod 

• När på dygnet transporter genomförs 

• Om transporter mellan A och B alltid genomförs på samma sätt, exempelvis samma 

trafikslag eller rutt etc. 
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3. Teori 
Som underlag för analysen samt för att ge läsaren en ytterligare bakgrund till det studerade 

området har teori samlats in. Först beskrivs tekniker för informationsinsamling av varuflöden. 

Denna teori kommer främst från branschspecifika artiklar och internetsidor. Sedan beskrivs 

tekniker för hantering och analys av information. Denna teori har samlats in från 

vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. 

3.1 Tekniker för informationsinsamling av varuflöden 

För att spåra och kontrollera varuflöden kan identitetsmärkningar användas, som utifrån 
standardbeskrivningar identifierar ett föremål.  

3.1.1 Automatiska identifieringstekniker 

Sedan 1970-talet har produkt- och varuflöden spårats med hjälp av automatiska 

identifieringstekniker (Accu-Sort. 2007). Streckkoder som är fästa på paket kan skannas av 

och ge information om att paketet befinner sig på en viss plats en viss tidpunkt. Med RFID 

(Radio Frequency Identification) går det att få realtidsinformation om var det befinner sig just 

nu. Med hjälp av satellitpositionering går det även att spåra position av något.  

 

Automatic Identification Technologies eller Auto-ID, innebär att datateknik används för att 

automatiskt samla in data om föremål. Istället för att en person ska fylla i data om föremål 

manuellt i en informationsdatabas går det med hjälp av Auto-ID samla in denna information 

genom olika identifieringar så som exempelvis streckkoder eller RFID-etiketter. (Accu-Sort. 

2007)  

3.1.2 Standardisering 

Vid användning av automatiska identifieringstekniker används standarder för att beskriva 

produkter vilket underlättar automatisk avläsning. GS1 är en global standard för varu- och 

informationsflöden. GSI innehåller även en standard för track and trace: Serial Shipping 

Container Code (GS1 Sweden. 2014). Inom Serial Shipping Container Code finns även 

standarder för identifiering. Streckkodsstandarden GS1 har utökats för att även lämpa sig för 

RFID-identifiering. Denna nya standard kallas för Electronic Product Code (EPC). Vad som 

skiljer EPC från streckkodsstandarden är att den även innehåller beskrivning av serienummer 

som gör det möjligt att identifiera ett specifikt föremål genom sin egen RFID-kodning. Det 

möjliggör alltså identifiering av varje enskilt föremål och inte bara typ av föremål. Målet med 

standarden är en global standard för att identifiera produkter. En typisk EPC-beskrivning 

innehåller fyra typer av beskrivningar (Lewis, S. 2005) och visas i Figur 2. Förklaring enligt 

vanliga streckkodsstandarder brukar alltså innehålla de tre första beskrivningarna. 
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Figur 2: Beskrivning enligt EPC-standard. (Utifrån: Lewis. 2005) 

3.1.3 Streckkod 

Streckkoder brukar vara antingen endimensionella eller tvådimensionella. Den äldsta typen av 

streckkod är den endimensionella och består av stavar av olika tjockhet där varje stav och 

mellanrum representera olika typer av data så som bokstäver och siffror. Den 

tvådimensionella typen av etikett består antingen av flera endimensionella streckkoder under 

varandra eller en matrissymbol. Den vanligaste tvådimensionella koden är QR-koder och 

visas i Figur 3. Den typ kan innehålla mer data då den kan lagra data i två riktningar. Av 

denna anledning används dessa då ytan för etiketten är begränsad och mer data för 

identifiering krävs. (Accu-Sort. 2007) Figur 3 visar exempel på de olika typerna. 

Streckkoderna brukar avläsas med hjälp av optiska avläsare med laser eller infraröd som 

ljuskällor, ungefär på samma sätt som en kopiator (Accu-Sort. 2007) 

 

  

Figur 3: Exempel på endimensionell streckkod och tvådimensionell streckkod. (barcode robot 
och kaywa. 2014) 
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3.1.4 RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) innebär att identifiera ett föremål med hjälp av 

radiofrekvensöverföring. Utvecklingen började under anda världskriget som en 

vidareutveckling av radartekniken för att lokalisera föremål och dess hastigheter. Eftersom 

den första utvecklingen skedde militärt var utvecklingen till en början hemlig. Utvecklingen 

av tekniken för kommersiella aktiviteter började i slutet av 60-talet och den främsta 

tillämpningen var då stöldskydd, så kallad Electronic Article Surveillance som går ut på att en 

RFID-tagg kan avläsas då den befinner sig inom ett visst undersökningsområde exempelvis 

vid utgången. Under 70-talet började tekniken användas för att spåra fordon. (Landt. 2001) 

 

Ett RFID-system består vanligtvis av etiketter som fästs på eller i föremål, avläsare som läser 

av information från dem och en eller flera applikationer som exempelvis kan lagra och 

hantera information från föremålen. Ett mellanlager som möjliggör kommunikationen mellan 

avläsaren och applikationen finns också. Avläsaren sänder ut och samlar in information 

genom en eller flera antenner med hjälp av radiokommunikation. Denna kommunikation sker 

inom ett visst undersökningsområde. När en tagg passerar undersökningszonen avläses 

information föremålen genom taggarna som sänder ut informationen till avläsarna. (Lewis. 

2005) Figur 4 visar hur en etikett, eller tagg som det också kallas, kan se ut. 

 

 

Figur 4 Exempel på en passiv RFID-tagg. 

 

Taggar 

Ordet tagg kommer från engelskans ord tag och är själva etiketten med en identifiering som 

fästs på ett föremål. Med hjälp av EPC-koden går det att ge varje tagg en specifik identitet 

vilket gör att föremål på hög detaljnivå kan identifieras. Taggen består dels av ett chip som 

lagrar data om föremålet taggen sitter på. Den har också en antenn som möjliggör 

informationsutbyte med en avläsare. Taggarna kan vara passiva, semi-passiva eller aktiva: 
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• De aktiva taggarna innehåller batteri och sändare som driver kommunikationen och de 

kan kommunicera på upp till flera kilometers avstånd.  

• De semi-passiva taggarna innehåller batteri men aktiveras inte förrän en avläsares 

radiovåg träffar dem. Först då sänder de ut en signal som med hjälp av batteriet är 

starkare än från en passiv tagg vilket gör att avläsarens signalstyrka inte behöver vara 

lika hög och de kan kommunicera på upp till ungefär 100 meters avstånd. 

• De passiva taggarnas informationsutbyte drivs helt av en avläsare och 

kommunikationen kan ske på upp till fem meter.  

(Lewis. 2005) 

 

Utifrån taggarnas förmåga att avläsas och skriva data kan de kategoriseras i olika 

kategorier som beskrivs i Tabell 1. Den enklaste kategorin kan bara avläsas och inte 

uppdateras med information. (Lewis. 2005) 
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EPC-KLASS EGENSKAPER TYP AV TAGG 

EPC-klass 0 • Kan bara avläsas 

• Taggens data 

består oftast bara 

av ID-nummer 

Passiv 

EPC-klass 1 • Kan uppdateras 

med data endast en 

gång sedan bara 

avläsas 

Passiv 

EPC-klass 2 • Kan både skriva 

data och avläsas 

• Har mer minne för 

datalagring 

Semi-passiv 

EPC-klass 3 • Kan både skriva 

data och avläsas 

• Har sensorer som 

kan registrera 

parametrar (ex 

temperatur, rörelse) 

 

Aktiv 

EPC-klass 4 • Kan både skriva 

data och avläsas 

• innehar transmittrar 

som gör det möjligt 

för taggarna att 

kommunicera med 

andra taggar och 

enheter 

Aktiv 

Tabell 1: Förmåga att avläsa och skriva data för olika kategorier av EPC-klass. (Lewis. 
2005) 

 
Som beskrivits, finns det olika typer av RFID-taggar som lämpar sig till olika 

användningsområden. Att kontrollera gods som naturlig passerar en portal eller dörr av något 

slag är vanligt vid förflyttande av varor. Det kan vara exempelvis ingångar till 

distributionscenter eller kombiterminaler där man vill kunna läsa av en stor mängd taggar 

snabbt. Då är det är också viktigt att endast de taggar som passerar portalen lokaliseras och 

inga andra i närheten. Passiva taggar kan användas för detta så länge portalerna är relativt små 

och hastigheterna genom portalen inte är för höga. De lämpar sig exempelvis inte på en 

motorväg. I en försörjningskedja där man vill överföra och lagra data i taggen lämpar sig 
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aktiva taggar bättre då de innehåller mer minne och kan uppdateras på information. (Savi 

Technologies) 

 

Det går att märka varor på olika nivåer och ju mer detaljerat desto mer data måste behandlas 

men ju mer information om specifika varor går att få. Det går till exempel att märka ett helt 

fordon eller en container eller en pall eller ett paket ända ner till produkt. Är det en liten 

detaljnivå (fordon eller container) lämpar sig aktiva taggar då hastigheter och 

avsökningsområden ofta är större. Här kan tekniken även kombineras med GPS för att kunna 

avgöra positioner. Är detaljnivån högre (pallar, paket och produkter) kan passiva taggar lämpa 

sig. Tabell 2 visar vad som kännetecknar de olika detaljnivåerna och vilken typ av tagg som 

lämpar sig för respektive föremål. (Ananda et al. 2006) 

 

FÖREMÅL KÄNNETECKEN TYP AV MÄRKNING 

Paket och produkter • Strukturerade processer 

och specifika 

lastningsstationer 

• Passiv RFID-tagg 

• Streckkod 

Pallar • Strukturerade eller 

ostrukturerade 

förflyttningar 

• Passiv RFID-tagg 

• Aktiv RFID-tagg 

Containrar • Krav på säkerhet 

• Områdesövervakning 

vid hamnar och 

terminaler 

• Övervakning vid vägar 

• Aktiv RFID-tagg 

Fordon • Områdesövervakning 

vid hamnar och 

terminaler 

• Övervakning vid vägar 

• Synlighet under process 

 

• Aktiv RFID-tagg 

• GPS 

Tabell 2: Kännetecken för olika föremål och vilken typ av tagg som lämpar sig för respektive 
föremål. (Ananda et al. 2006) 

 

3.1.5 Geofencing 

För att spåra transporter kan så kallad Geofencing användas. Med hjälp av 

satellitpositionering är det möjligt att fjärrstyra och övervaka föremål inom ett virtuellt 

område (geofence) med hjälp av mobila enheter som positioneras med hjälp av GPS och 

automatiskt skickar information om positionen via mobilnätet. När ett mobilt föremål 

(exempelvis fordon eller containrar) har passerat den virtuella gränsen kan det övervakas och 
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information skickas via mobilnätet. Detta område kan vara från några meter till flera 

kilometer. (Reclus, Drouard. 2009) 

 

Det geografiska området kan också verka som en gräns då en notis skickas då ett föremål 

passerar gränsen och alltså antingen inträder eller avlägsnar området, se Figur 5. Här används 

geofenceområdet för att beskriva ungefärlig position i relation till en plats, så kallad point of 

interest (POI). En POI kan för en godstransport vara exempelvis ett lager eller en 

kundanläggning. Området kring en POI kan även här vara omkring några meter till flera 

kilometer. Denna är den enklaste typen av geofencing. (Reclus & Drouard. 2009) 

 

Figur 5: En lastbil närmar sig en anläggning och en notis kan skickas då den inträder 
området. Illustrerat utifrån Reclus & Drouard. (2009) 

 
Geofencing kan också användas för att kontinuerligt spåra ett föremål under dess resväg 

genom att ha flera geofenceområden efter varandra enligt en planerad rutt, se Figur 6. Om ett 

fordon avviker från rutten passerar den en gräns och en notis kan skickas om var det skedde. 

(Reclus & Drouard. 2009) 

 
Figur 6: Flera geofenceområden efter varandra. Illustrerat utifrån Reclus & Drouard. (2009) 
 
En liknande tillämpning kan även användas för att kontrollera att en transport följer en viss 

tidsplan. I Figur 7 beskrivs hur olika geofenceområden är utplacerade utefter en planerad rutt. 

Dessa verkar som checkpoints och är utifrån en tidsplanering inställda för att fordonet ska 

passera inom ett visst tidsintervall. Genom detta går det kontrollera om ett fordon passerat 

områdena inom de inplanerade tidsintervallen. (Reclus, Drouard. 2009) 
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Figur 7: Hur geofencing kan tillämpas för att kontrollera att en transport följer en tidsplan. 
Illustrerat utifrån Reclus & Drouard. (2009) 

3.2  Informationslagring och informationsbearbetning  

Data kan kategoriseras som strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. Strukturerad 

data innebär data som är lagrad i en relationsdatabas, det vill säga en databas som lagrar data 

organiserat. Strukturerad data kan analyseras med hjälp av SQL-anrop (Structured Query 

Language) som gör det möjligt att hämta och hantera information från databaser. Data som 

inte kan struktureras i matriser och tabeller, exempelvis bilder och anteckningar är 

ostrukturerad data. Semistrukturerad data innebär att delar av data är strukturerad och andra 

delar ostrukturerade. I ett mail är exempelvis sändningsdatum och avsändare exempel på 

strukturerad data medan innehållet och bifogade dokument är ostrukturerade data.  

 
När data över något har samlats in måste den analyseras för att kunna utnyttjas på rätt sätt. 

Termen Business Intelligence är ett begrepp för metoder som gör det möjligt att transformera 

rådata till användbar information som kan användas för att ta beslut. Den senaste tiden har det 

talats om big data och big data analytics som tar upp problematiken att hantera och analysera 

stora och komplexa mängder av data. (Chen et al. 2012) 

 

Chen et al. (2012) sammanfattar utvecklingen av Business Intelligence utifrån perspektivet 

big data och hur dessa kan hanteras och analyseras samt vilka områden de kan användas 

inom. De olika typerna av data delas upp i olika typer utifrån vilka källor data härstammar 

ifrån. Två av dessa är intressanta vid datainsamling av varuflöden: 

 

Den första, mest grundläggande typen av big data, kännetecknas av att data samlas in och 

lagras strukturerat i databaser. Analysteknikerna för denna typ av data bygger exempelvis på 

statistiska- och kategoriserande analyser. Funktioner för dessa analyser finns vanligtvis i de 

stora IT-systemen hos företag. (Chen et al. 2012) 

 

Den senaste utvecklingen är datainsamling utifrån sensor- och internetutrustade mobila 

enheter som gör det möjligt att även samla in data om lokalisation av föremål. Möjligheter för 

stora mängder datainsamling öppnas då dessa mobila enheter utrustas med identifieringar så 

som streckkoder eller RFID. Inga kommersiella affärssystem har några funktioner för att 

hantera denna typ av data i dagsläget. (Chen et al. 2012)    
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3.2.1 Kvalitet 

Vikten av bra data är väsentlig för att de ska kunna utnyttjas rätt. Maydanchik (2007) nämner 

olika processer som kan påverka datakvaliteten. Dels kan datakvaliteten påverkas av 

insamlingsprocesser och överföring av data till en databas. Antingen kan grunddata vara dålig 

från början eller så kan den påverkas vid konvertering för att passa den struktur som data ska 

lagras enligt. Inmatning av data manuellt påverkar också datakvaliteten på grund av 

mänskliga fel. (Maydanchik. 2007) 

 

Datakvaliteten kan också bli försämrad av olika processer som utförs då data lagras. Ett nytt 

användningsområde av data kan exempelvis innebära försämrad kvalitet. Ett visst ändamål 

kanske exempelvis tillåter högre felmarginal. När samma data sedan används för ett annat 

ändamål innebär samma felmarginal sämre kvalitet än för det andra ändamålet. (Maydanchik. 

2007) 

 

Kvaliteten på rutinmässiga processer kan påverka datakvaliteten då nya rutiner införs för 

insamling av data. Det kan innebära att nya data ser annorlunda ut. Data kan vara korrekt när 

de förs in i databasen men när de behandlas på samma sätt som alla gamla data blir kvaliteten 

av resultat av aktiviteter försämrade. Aktiviteter som innebär rensning av gammal data och 

rening av data för att göra den mer korrekt kan också påverka dess kvalitet negativt om det 

förs på fel sätt. Idag finns olika program som automatiskt rensar data vilka kan innehålla 

buggar eller helt enkelt rensar bort viktiga data. Datakvaliteten kan också påverkas av att 

verkligheten som data beskriver förändras och den de data som finns blir föråldrade och 

inkorrekta. (Maydanchik. 2007) 

 

Maydanchik (2007) menar att konvertering av data och sammanslagning av data från olika 

system är de processer som riskerar att påverka datakvaliteten mest. Genom en bra analys och 

kontroll av data innan insamling kan kvaliteten på data behållas.  

3.2.2 Sammanslagning av data från flera databaser 

Genom att samla in data från flera olika databaser går det skapa en global bild av något och 

analysera vad de sammanhängande data beskriver tillsammans. Detta innebär att mängden 

data ökar och det är därför svårt att samla all data i en enskild databas. Adhikari et al. (2010) 

beskriver olika tekniker för att samla in data från ett flertal olika databaser: 

 

Lokal mönsteranalys 
Med hjälp av insamlad data går det analysera olika mönster. Vid insamling av data från flera 

databaser skiljer man på lokala mönster och globala mönster. Mönster från en enskild databas 

innebär lokala mönster medan mönster baserade på ett flertal samlade databaser är globala 

mönster. Lokal mönsteranalys innebär att alla de lokala mönstren analyseras först genom att 

första lagra de lokala databaserna. De globala mönstren avgörs sedan utifrån de lokala 

mönstren. (Adhikari et al. 2010) 
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Provtagning 
Mängden data blir snabbt för stor för att lagra vid insamling av data från flera databaser. 

Genom att endast samla in stickprov av data, som representerar varje databas, kan en mindre 

mängd data samlas in. En vanlig teknik att göra detta på är att överföra stickprov från 

frågesvar. Det vill säga att man tar fram relevant information med hjälp av frågespråk, till 

exempel SQL, för att sedan samla in ett stickprov på dessa resultat som i sin tur beskriver 

spridningen av data från varje databas. (Adhikari et al. 2010) 

3.3  Myndigheters användning av privata data 

I detta kapitel ges ett exempel på hur privata och offentliga aktörer kan utbyta information. 

För enskilda myndigheter som utför aktiviteter som avser framställning av statistik av 

uppgifter som kan härledas till ett enskilt företag gäller sekretess. I kapitel 3.3.2 beskrivs 

offentlighet- och sekretesslagstiftningen kortfattat. 

3.3.1 Exempel på informationsutbyte privat- och offentlig sektor 

Bland olika offentliga aktörer förekommer informationsutbyte inom ett flertal områden. För 

att minska administration har elektroniska informationsutbyten blivit allt mer förekommande. 

Elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn brukar kallas e-government. Det 

finns exempel på hur e-government även skulle kunna inkludera informationsutbyte med 

privata aktörer och i synnerhet information från privata företag till offentliga myndigheter. 

 
Många offentliga myndigheters huvudsakliga uppgift är att kontrollera huruvida privata 

företag följer lagar och regler. Det vanligaste är att myndigheter samlar in information från 

företag (business-to-government) och oftast krävs att ett företag rapporterar in information till 

ett flertal myndigheter. Det kan exempelvis gälla kontroller vid tullar eller insamling av olika 

typer av statistik. Det handlar alltså i många fall om att jämföra att företagens information 

överensstämmer med de lagar och regler som finns. Ju striktare lagarna och reglerna blir, ju 

mer blir det även att kontrollera och komplexiteten av informationsutbyte blir enorm. För att 

möjliggöra elektroniska informationsutbyten som bidrar till minskad administration krävs en 

plattform för informationsutbyte som gör att flera typer av information, från flera typer av 

företag kan göras om så den kan likställas.  (Bharosa et al. 2012) 

 

Bharosa et al (2012) beskriver några typer av informationssystem som gör det möjligt för 

myndigheter att automatiskt styra godkännanden och bedöma risker. Det som kännetecknar 

dessa typer av informationsplattformar, i jämförelse med de gamla, traditionella sätten att 

utföra dessa uppgifter är: 

• Möjlighet att samla in och lagra stora mängder data som gör det möjligt att få en 

övergripande bild istället för att fokusera på enskilda organisationer. 

• Användning av standarden XBRL som är en internationell standard för lagring, 

överföring och presentation för finansiell information och underlättar automatiskt 

kontroll. Den gör att information från exempelvis företags egna ERP kan 
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transformeras enligt denna standard som gör att flera myndigheter kan använda sig av 

informationen. 

• Själva filosofin för hur informationsinsamlingen och kontrollen ska ske, gällande hur 

regler följs, finns det två olika synsätt: antingen att inrapportering av information sker 

och exempelvis straffkostnader används vid regelbrott. Den andra typen är att använda 

sig av information som redan finns i företags egna databaser. Eftersom kontroller av 

olika slag sker mellan företag, det vill säga vid informationsutbytet business-to-

business, går det lita på de kontroller som skett då det finns kommersiella intressen av 

att ha hög kvalitet på data, exempelvis fakturera korrekt kostnad till rätt kund. 

(Bharosa et al. 2012) 

3.3.2  Offentlighet- och sekretesslagstiftning 

Användning av privat information regleras av sekretess. Offentlighet- och 

sekretesslagstiftningen trädde ikraft år 2009 och reglerar bestämmelser kring myndigheters 

handläggning vid registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar (Sveriges 

Riksdag. 2009). 

 

Det 24:e kapitlet behandlar området sekretess till skydd för enskild inom forskning och i den 

8:e paragrafen beskrivs vad som gäller kring framställning av statistik från sekretessbelagda 

data. Sekretess betyder förbud att röja en uppgift. Enligt denna lag gäller sekretess då 

framställningen av statistik gäller ”enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som 

kan hänföras till den enskilde”. Dock får uppgifter för statistikändamål lämnas ut så länge inte 

”namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den 

enskilde” och uppgiften får heller inte röjas om den enskilde ”lider skada eller men”. 

(Sveriges Riksdag. 2009)  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska studierna vilka bygger på intervjuer med DHL 
Freight, Adlibris och HKScan.  

4.1 Varuflödesdata hos DHL Freight Sweden  

Detta kapitel bygger på en intervju med ansvarig person för operationell rapportering på DHL 

Freight Sweden. De intervjufrågor som skickades ut innan intervjun visas i Bilaga 1.  
 

DHL Freight är ett av fyra affärsområden som ingår i Deutsche Post, väldens största 

logistikkoncern. DHL Freight i Sverige har omkring 2800 fordon och utför omkring 60 000 

sändningar per dag vilket motsvarar frakt av cirka 62 000 ton per dag. I Sverige finns det 36 

stycken DHL-kontor, varav 27 stycken är terminaler. (DHL Freight. 2014) De trafikslag som 

används är lastbil 95 % och tåg 5 %. Transport av gods mellan terminaler sker på kvällar och 

nätter medan upphämtning och distribution av gods sker under kontorstider.  

4.1.1 Insamling av varuflödesdata 

Metoden att samla in sändningsinformation på är likartad hos de flesta transportföretag. De 

företag som låter DHL sköta distribution kan spåra sina varor med hjälp av 

transportadministrationssystemet Multishipping. Varje paket som skickas med DHL 

identifieras med en streckkod som ger information om exempelvis kund, ursprung eller 

information om vikt. Genom sändningens process skannas streckkoden av vid olika så kallade 

check points där sändningsinformationen utökas. För varje scenario som inträffar under en 

leveranskedja utökas alltså sändningsinformationen. All information om vad som händer med 

en sändning följer en processtandard för de olika event och scenarier som kan inträffa. Det 

kan vara exempelvis tid för ett paket att anlända till en terminal, vilket fordon ett paket 

transporteras med eller att ett paket är försenat någonstans. Varje event som kan inträffa 

betecknas med en tresiffrig kod: exempelvis KVS som betyder att ett paket anlänt för sent till 

en terminal. Det kan exempelvis innebära att det inte kom med den planerade transporten. 

DHL har en europeisk standard som inkluderar 68 sådana koder men lokalt används omkring 

90 olika koder för att beskriva de event som kan ske i en process. Exempel på dessa koder 

visas i Bilaga 4. Utifrån tidsinformation om när event skett går det att ta reda på hur lång tid 

varje process tagit, exempelvis hur länge sändningar legat kvar i en terminal eller hur lång tid 

tullprocesser har tagit. Figur 8 beskriver schematiskt hur information samlas in och kopplas 

till en viss streckkod genom att skannas av. 
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Figur 8: Exempel på hur information om en sändning sparas. 

 

Det finns några större företag som använder egna etiketter på sina paket och varor, istället för 

DHL:s streckkoder, i form av RFID-märkningar. Då har de byggt en egen applikation som 

kommunicerar med DHL:s transportadministrationssystem. Det DHL tjänar på detta är att de 

slipper märka varorna med egna etiketter. 

 

Genom så kallad Active Tracing kan kunder, det vill säga de varuägande företagen, 

prenumerera på olika event vid varje check point. Genom detta kan de se vad som är försenat 

eller inte fick plats i en transport. Dels kan de använda sig av denna information för att i 

realtid se exempelvis hur många sändningar som har en viss status (exempelvis finns i en viss 

terminal) eller så kan de använda informationen för egen statistik. 

4.1.2 Lagring av varuflödesdata 

Information från varje sändning sparas i ungefär 18 månader innan det arkiveras. Varje 

sändning är alltså kopplad till en kund vilka inte kategoriseras på något sätt men olika typer 

av information om samlade varuflöden går att få från sändningsmatriserna med hjälp av 

frågespråket SQL (Structured Query Language).  

 

Tabell 3 sammanfattar vilken information av varuflöden som kan finnas att tillgå. 

  



 

 

 23  

 

 VILKA DATA OM 

FÖRETAGS 

VARUFLÖDEN FINNS 

ATT TILLGÅ? 

 

VAR OCH HUR FINNS 

VARUFLÖDESINFORMATION 

SPARAD? 

 

Sändningsstorlekar 

och frekvens av 
sändningar 

Denna information finns per 
kund.  

Information finns per kund utifrån 
all sändningsinformation.   
 
Ibland begär kunderna ut all 
sändningsinformation annars får 
de sammanställande rapporter.  

Vilka 

transportkedjor 
och trafikslag som 
används 

Information om vilka 
trafikslag som använts finns 
samt vilka terminaler och 
anläggningar som passerats. 

Samma som ovan. 

Vilka rutter som 
används 

Inte mer detaljerat än det 
ovan. 

Samma som ovan. 

Hur lång tid 
transporterna tar 
totalt, samt hur 
lång tid per 
länk/nod 

Denna information finns per 
kund. 

Samma som ovan. 

När på dygnet 
transporter 
genomförs 

Denna information finns per 
kund. 

Samma som ovan. 

Om transporter 
mellan A och B 
alltid genomförs på 
samma sätt, 
exempelvis samma 
trafikslag eller rutt 
etc. 

Denna statistik går att få fram 
per rutt. 
 
Finns standarder för rutter 
men de optimeras utifrån vad 
som transporteras vart. 

Samma som ovan. 

Tabell 3 Sammanfattning av vilken information om varuflöden som kan finnas att tillgå. 

4.2 Varuflödesdata hos Adlibris 

Detta kapitel bygger på en intervju som är gjord med plats- och logistikansvarig på Adlibris i 
Morgongåva. De intervjufrågor som skickades ut innan intervjun visas i Bilaga 2. 
 
Adlibris är ett e-handelsföretag som säljer böcker till både privatpersoner och organisationer. 

Varor distribueras från förlag, via Adlibris distributionscenter i Morgongåva, vidare till 

kunderna. Distribution sköts av ett antal distributörer. I Sverige är det Posten och Schenker 

och i Norge och Finland finns ytterligare tre stycken distributötrer. De flesta svenska böcker 

kommer från de två stora förlagen Förlagssystem och Samdistribution. Därifrån går dagligen 
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lastbilar med varor. Även returer av varor går tillbaka till förlagen. Böcker som kommer från 

utländska medelstora förlag smalas upp genom dagliga mjölkrundor och samlastas i England 

innan de går vidare till distributionscentret.  

 

4.2.1 Kontroll av varuflöden 

De varor som skickas till kunder skickas antingen som brev eller paket. Det som skickas som 

brev skickas med Posten som är ensamma om att utföra brevtjänster. Ett brev hos Posten är 

något som inte väger mer än två kilo och dessa kan inte spåras. Det går alltså inte se vart detta 

brev befinner sig utan det finns endast information om när det skickats. Däremot skickas även 

varor som paket, vilka kan spåras, både genom Posten och Schenker. Det går alltså att kolla 

upp när ett paket har passerat exempelvis en terminal. Dock samlas inte denna information in 

av Adlibris eftersom det skulle bli för mycket data om information om varje paket skulle 

insamlas. Adlibris fokuserar istället på att ta reda på när något avviker. Antingen hör 

distributörerna av sig om något inte fungerar som det ska eller så märker de det via Adlibris 

kundservice. Eftersom de tidsmässiga leveranskraven är generösa (1-3 dagar) blir sällan 

leveranser försenade och därför förs ingen statistik av förseningar eller leveranstider. Kunder 

hör istället av sig till kundservice om en leverans inte kommit vilket är sällan. I dessa fall är 

det dock svårt att ta reda på vad som skett. Figur 9 visar hur mycket som skickas som paket 

respektive brev. 

 

 

Figur 9 Hur mycket paket respektive brev som Adlibris skickar. 
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4.2.2 Vilka varuflödesdata sparas 

Information om vart varor skickas finns både hos Adlibris och deras distributörer. Dock förs 

ingen statistik från Adlibris sida på hur flödena sker, exempelvis via vilka terminaler som 

varor passerar. Dock vet de om vilka terminaler som används av distributörerna och anser sig 

därför ha bra koll på hur sina varuflöden ser ut. 

 
De transportsätt som används mest är lastbil vilket används när varor hämtas av distributörer 

vid distributionscentret för att köras vidare till Stockholm där sortering sker. Lastbil används 

också mellan alla paketterminaler i Sverige. Distributörerna har själva information om vilka 

transportsätt som används. Varor från Adlibris upphämtas samma tider varje dag under 

speciella upphämtningstider, flera gånger per dag. Adlibris distributionscenter är en del i de 

dagliga rundorna som görs av distributörerna. Tabell 4 sammanfattar vilken information om 

varuflöden som kan finnas att tillgå. 
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 VILKA DATA OM 

FÖRETAGS 

VARUFLÖDEN FINNS 

ATT TILLGÅ? 

 

VAR OCH HUR FINNS 

VARUFLÖDESINFORMATION 

SPARAD? 

 

Sändningsstorlekar 
och frekvens av 
sändningar 

Information finns men 
konfidentiell. 

Adlibris och deras distributörer 
har denna information. 

Vilka 
transportkedjor 

och trafikslag som 
används 

Då Adlibris vet vart deras 
distributörer har sina 
terminaler har de viss 
information om detta. 
 
Mestadels av transporter sker 
med lastbil. 

Deras distributörer har denna 
information. Adlibris har viss 
information. 

Vilka rutter som 
används 

Samma som ovan. För det som skickas som paket 
finns denna information hos 
distributörerna. 

Hur lång tid 
transporterna tar 
totalt, samt hur 
lång tid per 
länk/nod 

Adlibris vet att transporterna 
sker inom leveranskraven 
som är högst 3 dagar.  

Deras distributörer har denna 
information. Adlibris har viss 
information. 

När på dygnet 
transporter 
genomförs 

Då det finns förbestämda 
upphämtningstider för 
transporter finns denna 
information. 

Samma som ovan. 

Om transporter 
mellan A och B 

alltid genomförs på 
samma sätt, 
exempelvis samma 
trafikslag eller rutt 
etc. 

Finns för vissa dagliga rutter 
som är planerade, exempelvis 
då varor hämtas upp eller de 
varor som kommer från 
andra länder. 

Samma som ovan. 

Tabell 4 Sammanfattning av vilken information om varuflöden som kan finnas att tillgå hos 
Adlibris. 

4.3 Varuflödesdata hos HKScan Sweden  

Detta kapitel bygger på en intervju som är gjort med planeringsanschef på HKScan Sweden. 

De intervjufrågor som skickades ut innan intervjun visas i Bilaga 3. HKScan Sweden förädlar 

olika sorters kött till charkvaror och färdigmat. Deras största industriella verksamhet är i 

Sverige men de har även verksamhet i Polen och Danmark. HKScan är det största företaget 
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inom kött- och charkindustrin i Sverige med varumärken som Scan och Pärsons. (HKScan. 

2014)  

 

Djur köps först in från avtalsuppfödare sedan sker många transporter mellan de egna 

processerna innan de färdiga varorna skickas till kund. HKScan använder sig av ett flertal 

åkerier för distribution av sina varor. Den största delen av varorna transporteras med Bring 

Frigoscandia och Schenker. Resterande transporter sker med mindre åkerier som verkar inom 

vissa geografiska områden. Eftersom de transporterar livsmedel finns det en viss begräsning 

för vilka transportföretag de kan köpa distributionstjänster från då temperaturreglerande 

transporter krävs.  

4.3.1 Kontroll av varuflöden 

Mellan HKScan och deras åkerier sker kontinuerligt informationsutbyte i form av bokning, 

fraktsedlar och fakturor. För det elektroniska datautbytet används streckkodsstandarden GS1 i 

så stor utsträckning som möjligt. Märkning av varorna sker på olika nivåer. Exempelvis sker 

märkning av produkter och märkning av kollin där det senaste är märkningen som kan 

användas för att kontrollera transportflödet av varorna. Den kontroll som sker vid 

distributionen är att kollin skannas av en gång när de skickas sedan igen när de har anlänt till 

den ankommande destinationen. Varorna kan alltså inte spåras vid exempelvis terminaler 

däremellan då åkerierna som används inte använder sig av så kallade Track and Trace. Det 

finns en vilja hos HKSCan att kunna få mer information om varuflödet i form av Track and 

Trace i de fall då distribution sker mellan terminaler och packas om. Eftersom de kräver 

temperaturreglerande transporter, som inte alla åkerier och transportföretag erbjuder är de 

dock till viss del begränsade till de distributörer som erbjuder dessa transporter. 

 

Från några åkeriers håll har det funnits en önskan att märka sändningar med RFID-etiketter 

som skulle göra det möjligt att skanna av frekvent och slippa skanna av varje kolli manuellt. 

Dock skulle det innebära större investeringar för HKScan än för åkerierna då det är de som 

måste stå för bland annat etiketterna. En anledning att införa RFID-märkningar skulle istället 

vara om påtryckningen kom från annat håll. Exempelvis från ICA, på liknande sett som fallet 

med stormarknadskedjan Walmart i USA. Det var år 2003 som Walmart uppmanade alla sina 

leverantörer att införa RFID-märkningar på sina varor (Dillman och Ford, 2009). Det är bara 

under själva transportflödet de skulle ha nytta av RFID-tekniker då de i den interna 

produktionen har ett sekvenseringssystem som förprogrammerar vilken produkt som ska 

tillverkas och när en viss produkt ska bli klar.  

4.3.2 Vilka varuflödesdata sparas 

Eftersom stor del av transporterna av varor går mellan de egna processerna anser sig HKScan 

ha bra koll på varuflödet även fast distributionstjänsten är inköpt. För transporter mellan de 

egna anläggningarna är det ibland just HKScans produkter som utgör majoriteten av varorna 

som transporteras i en lastbil, fast åkerierna även transporterar åt andra företag. Därför är de 

ibland med och planerar rutterna (varifrån till vart) tillsammans med åkerierna hur rutten ska 

gå. 
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Ibland begär HKScan ut sändningslistor från åkerier för att kontrollera hur mycket 

kostnadsmässigt som skickats med ett visst åkeri men annars är det åkerierna och 

transportföretagen som har bäst kolla på hur själva distributionsflödena ser ut. I dagsläget 

skulle det ta för mycket tid at gå via de varuägande företagen för att samla in 

varuflödesinformationen. 

 

I stort sett all distribution som sker i Sverige utförs med lastbil. Det är bara sådant som 

skickas till matvarukedja Coop som ibland skickas med tåg men då är det Coop som står för 

denna transport. Export sker med andra transportsätt såsom båt. Tabell 5 sammanfattar vilken 

information om varuflöden som kan finnas att tillgå. 
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 VILKA DATA OM 

FÖRETAGS 

VARUFLÖDEN FINNS 

ATT TILLGÅ? 

 

VAR OCH HUR FINNS 

VARUFLÖDESINFORMATION 

SPARAD? 

 

Sändningsstorlekar 
och frekvens av 
sändningar 

Information finns men 
konfidentiell. 

Informationen finns hos HKScan 
och deras åkerier. 

Vilka 
transportkedjor 
och trafikslag som 
används 

Nationellt används endast 
trafikslaget lastbil. 

Åkerierna har denna information. 

Vilka rutter som 
används 

För de transporter som går 
mellan de egna 
anläggningarna finns 
information om 
transportkedjor. 
 

Deras åkerier har denna 
information. HKScan har viss 
information. 

Hur lång tid 
transporterna tar 
totalt, samt hur 
lång tid per 
länk/nod 

Då kollin som skickas 
skannas av när de skickas 
och när de är framme finns 
denna information.  

HKScan och deras distributörer 
har denna information.  

När på dygnet 
transporter 
genomförs 

Då det finns förbestämda 
upphämtningstider för 
transporter finns denna 
information. 

Deras åkerier har denna 
information. HKScan har viss 
information. 

Om transporter 
mellan A och B 
alltid genomförs på 
samma sätt, 
exempelvis samma 

trafikslag eller rutt 
etc. 

Finns för vissa transporter 
som alltid sker på samma 
sätt.  

Deras åkerier har denna 
information. HKScan har viss 
information. 

Tabell 5 Sammanfattning av vilken information om varuflöden som kan finnas att tillgå hos 
HKScan. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från de intervjuer som genomförts. Analysen struktureras 

utifrån de fyra frågeställningar som har formulerats.  

5.1 Hur spåras eller kontrolleras varuflöden? 

För att samla in data om ett varuflöde kan varor eller sändningar spåras på något sätt. Detta 

görs med hjälp av någon identitetsmärkning på en vara eller en sändning. För insamling av 

ytterligare data till varuflödesstatistik är information om varors transportflöden intressant. Av 

de tre exempelföretagen som intervjuats är det bara DHL som spårar själva transportflödena.  

 

Ungefär hälften av Adlibris sändningar skickas som brev (se Figur 9) vilka inte 

identitetmärks på något sätt. Dessa är därför inte möjliga att spåra. Resterande sändningar 

som skickas som paket spåras av Adlibris distributörer. Något som skiljer Adlibris från 

HKScan är att deras kunder ofta är privatpersoner. Det skulle kunna innebära att de inte har 

samma krav på leveranspålitlighet som inom industrin. Eftersom Adlibris uppfattning är att 

kunder ofta inte är medvetna om huruvida en leverans är sen eller ej, är incitamentet svagt för 

behovet av att kunna spåra varor. De kan därför hålla kostnaderna nere genom att använda sig 

av brevleveranser som är billigare men inte spårbara. 

 

Även HKScan köper transporttjänsten. Något som skiljer dem från Adlibris är att de inte 

levererar direkt till slutkunderna och har därför högre krav på leveranspålitlighet. De skulle 

vilja ha möjligheter att kunna spåra vissa leveranser i större utsträckning men deras 

distributörer utför i dagsläget inte track and trace. Eftersom transporter ibland sker mellan de 

egna processerna och mellan samma kunder skulle dock HKScan kunna ta fram mer 

information om sina varuflöden i jämfört med Adlibris. 

 

DHL, som är en stor aktör inom transportbranschen, använder sig, likt andra stora 

transportföretag, av track and trace. Genom detta är det möjligt för en kund att spåra sin 

sändning och se var i processen en leverans är. DHL använder egna identitetsmärkningar på 

sina sändningar men det finns också några större kunder som använder sina 

identitetsmärkningar i form av RFID. Båda spåras på samma sätt ock efterlämnar samma 

information.   

 

De data som de varuägande företagen i dagsläget har tillgång till är ofta uppskattade data. 

Eftersom de inte själva spårar sina varor under transporterna finns det inga färdiga data över 

varuflödena utan den skulle först behöva uppskattas. I DHL:s fall finns varuflödesdata per 

kund i strukturerad form. Enligt Maydanchiks beskrivning över processer som påverkar 

kvaliteten av data (se kapitel 3.2.1) skulle alltså detta innebära olika kvalitet på grunddata som 

samlas in. Uppskattad varuflödesdata innebär därmed en betydligt sämre kvalitet än 

varuflödesdata som härstammar från spårning av varje sändning.  
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5.2 Vilka ytterligare data om företags varuflöden finns att tillgå? 

De befintliga data som finns kring transportlösningar av varuflöden och som används av 

exempelvis VTI idag, är inte tillräckligt korrekta och därmed tillförlitliga gällande små 

flöden. Det beror på att dessa data, som utgör den befintliga statistiken, baseras på en 

enkätundersökning som gjorts över varuägande företag. Dessa företag har inte tillräcklig 

kunskap om transportlösningarna då transporterna ofta sköts av en tredje part. Även 

intervjuerna med de tre exempelföretagen i denna undersökning tyder på att de varuägande 

företagen inte har några data utifrån varuspårning från transporter. Det innebär att de inte har 

tillräckligt exakt kunskap om transportlösning för sina varuflöden. De två varuägande företag 

som tillfrågats kan uppskatta ungefärligt vilka trafikslag som brukar användas för transporter 

av sina varor men det finns alltså inga exakta data på de faktiska transportlösningarna.  

 

Det framgår att intressant varuflödesinformation, som kan användas till varuflödesstatistik, 

går att få fram utifrån sändningsinformation liknande den som förs av DHL. All 

sändningsinformation hos DHL går att koppla till en specifik sändning och ett specifikt 

företag. Sändningsinformationen sparas alltså som relationsdata vilket gör det möjligt att få 

fram ytterligare information med hjälp av SQL-liknande frågespråk. Med hjälp av dessa data 

skulle det gå att samla in intressant statistik kring varuflöden: exempelvis hur lång tid olika 

processer har tagit, vilka anläggningar som passeras eller vilka trafikslag som använts. 

Information om vilka rutter som körts går endast att få utifrån information från var sändningar 

har skannats av. Avskanning sker när någon typ av omlastning utförs. Det går alltså inte att få 

information om exakt vilken rutt som körts mellan anläggning A och anläggning B och 

exempelvis vilka vägar som använts. För att samla in information om hur en transport kör från 

A till B skulle det krävas någon typ av spårning av själva transporten med hjälp av 

exempelvis en GPS-funktion. Transporter på väg spåras i dagsläget inte av DHL och det går 

därför inte att samla in information över exempelvis vilka vägar som används mellan A och 

B. Däremot går det att se mellan vilka terminaler eller hamnar en sändning har transporterats.  

5.3 Var och hur finns varuflödesinformation sparad? 

En stor del av den varuflödesinformation som är intressant, såsom rutter och trafikslag, sparas 

i dagsläget inte hos de varuägande företagen som tillfrågats. De har dock en ungefärlig 

uppfattning om hur transporterna brukar ske men dessa uppgifter sparas inte i någon 

strukturerad form. Denna typ av strukturerad information finns däremot hos DHL som lagrar 

all sändningsinformation enligt en egen standard som baseras på olika event eller händelser 

som skett för en sändning under en leverans. I dagsläget är all sändningsinformation hos DHL 

kopplad till en specifik varuägare. Det förekommer alltså ingen kategorisering av varuägare. 

Till Samgodsmodellen är det av intresse att kunna samla in varuflödesdata per 

varugruppskategori. Eftersom det finns varuflödesstatistik per kund lagrad borde det gå att 

utnyttja denna information för att kategorisera varuägare. 
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5.4 Hur skulle dessa data om varuflöden kunna samlas in? 

VTI med fler vill kunna se varuflödesstatistik över hela Sverige och även till och från Sverige. 

Utifrån de exempelföretag som har undersökts är det tydligt att det är transportföretaget som 

har bäst information kring företags varuflöden. Genom att samla in varuflödesdata från flera 

transportföretag liknande DHL skulle det vara möjligt att skapa varuflödesstatistik av 

exempelvis hur transportkedjor ser ut och hur fördelningen av trafikslag ser ut. Varje 

transportföretags varuflödesdata kan genom Adhikaris beskrivning av tekniker för insamling 

av data från flera databaser (se kapitel 3.2.2) beskrivas som lokal varuflödesdata. Vad som 

vore intressant för VTI är därför att utnyttja lokala varuflödesdata från flera transportföretag 

för att kunna se så kallade globala mönster kring varuflöden utifrån dessa transportföretags 

varuflödesdata.  

 

För att underlätta en automatiserad insamling av data ska samgodsdata och valideringsdata i 

framtiden sparas enligt det så kallade standardformatet (se Figur 1) vilket alltså är en egen 

standard som ska bland annat används av VTI för att spara statistik. För att det ska ske måste 

de globala data som samlas in sparas enligt denna standard. Insamling av 

varuflödesinformation på detta vis skulle antingen kunna innebära att VTI med fler får 

tillgång till varuflödesinformation från flera transportföretag för att själva göra om det till 

standardformatet. Alternativt att de tar emot redan modifierad data. Det första alternativet 

skulle kunna innebära mer korrekt data eftersom data inte processas lika mycket något som 

enligt Maydanchik (se kapitel 3.2.1) försämrar datakvaliteten. Å andra sidan skulle det 

innebära att privat information måste röjas vilket inte är möjligt. De varuflödesdata som utgör 

statistik ska inte kunna härledas till ett enskilt företag. Eftersom det är av intresse att koppla 

varuflödesinformation till en specifik varugrupp skulle man behöva utgå från identiteten för 

det varuägande företaget om de inte redan hos transportföretaget förekommer någon 

kategorisering av kunderna. Detta skulle kunna innebära ett problem.  
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6. Diskussion 
Det är svårt att dra generaliserande slutsatser om varuägande företag utifrån intervjusvaren 

från endast två exempelföretag som representerar de varuägande företagen. En tydlig skillnad 

mellan de två varuägarna är antalet distributörer man använder sig av. Förutsättningarna för 

att kunna samla in varuflödesinformation är troligtvis svårare för en varuägare med många 

distributörer. 

 

Inget av de två varuägande företagen utnyttjar någon tjänst från sina distributörer, liknande 

den tjänst som beskrivits i kapitel 4.1. Utifrån denna undersökning går det alltså inte att svara 

på hur varuflödesinformation ser ut hos varuägande företag som utnyttjar denna tjänst. 

Däremot beskriver studien hur track and trace fungerar. Eftersom en stor mängd 

transportföretag utför detta kan man utgå från att likartad information finns även hos andra 

transportföretag som utför track and trace. Standarderna för hur och vilken information som 

sparas skiljer sig däremot åt. DHL nämner att de använder sig av en egen koncernspecifik 

standard. Alla transportföretag erbjuder dock inte track and trace och spårar alltså inte sina 

varor i samma utsträckning.  

 

Ett tänkbart problem när det gäller att samla in varuflödesdata från företag borde vara hur 

samarbetet mellan myndigheter och de som besitter informationen om varuflöden skulle 

fungera. Myndigheter som vill sammanställa statistik och vinstdrivande företag har helt olika 

drivkrafter. För att möjliggöra ett informationsutbyte mellan dessa aktörer måste det finnas 

incitament för båda parter att tjäna på samarbetet. Denna undersökning utgår främst från den 

ena partens synvinkel, det vill säga; vilken ytterligare information, för att validera 

Samgodsmodellen, behövs och vart finns den? En annan viktig fråga kan dock vara; vilka 

nyttor kan de som besitter informationen dra från att dela med sig av informationen? Denna 

fråga är väsentlig angående huruvida det är möjligt att få tillgång till den information som 

finns. 

6.1 Metodkritik 

Denna underökning har utelämnat information av tidigare genomförda studier av den 

studerade uppgiften. Det beror på att det har varit svårt att hitta relevant information som 

berör området att samla in varuflödesinformation från privata företag. 

 

Om tiden medgett hade de empiriska studierna kunnat prioriteras i större utsträckning. Fler 

intervjuer av liknande företag kunde ha genomförts för att ge ett mer tillförlitligt resultat av 

respektive typ av företag. Resultatet från denna studie gäller endast de tre tillfrågade 

exempelföretagen vilket inte ger en heltäckande bild av verkligheten. Eftersom de tre 

intervjuade företagen är olika är det svårt att dra generaliserande slutsatser vilket gör att 

studiens resultat ger en begränsad bild av verkligheten.  

6.2 Möjligheter idag och i framtiden  

Den vanligaste metoden att spåra sina varor är fortfarande med hjälp av streckkoder som 

manuellt skannas av vid olika tillfällen för att lämna efter sig information om en 
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transportprocess. Ett fåtal av DHL:s kunder utnyttjar RFID-tekniken men informationen som 

DHL utnyttjar är den samma som om de använder  streckkoder. Varuflödesinformation som 

kommer från track and trace-verksamhet, så som den ser ut i dag, ger information som skulle 

kunna vara intressant som statistik om varuflöden, exempelvis information om 

transportlösningar.  

 

Genom att kombinera RFID-teknik med positioneringstekniker skulle det gå att samla in mer 

detaljerad information om flöden utan att behöva skanna av paket då de flyttas om. Enligt 

Chen et al. (2012), se kapitel 3.2, finns det idag inga kommersiella affärssystem som har 

funktioner för att hantera denna typ av data. RFID utnyttjas inte tillräckligt i dagsläget av 

företagen själva. Man skulle kunna tänka sig att track and trace-verksamheten i framtiden 

börjar utnyttja tekniken för att optimera rutter bättre vilket skulle kunna ge mer detaljerad 

information. Så länge endast ett fåtal företag utnyttjar tekniken skulle sekretess hindra 

användningen av dessa data. Frågan är emellertid om information på den detaljnivån är 

intressant för statistiksammanställning. 

 

Inget av de två varuägande företagen spårar sina varor men det är väldigt svårt att säga om 

detta även gäller andra varuägande företag. Man kan tänka sig att det i framtiden kommer blir 

allt viktigare för e-handelsföretag att ha bättre kontroll på sina distributionsflöden eftersom 

konkurrensen borde öka i samband med att handeln på internet ökar. Med tanke på ökningen 

borde det vara av intresse att samla in varuflödesstatistik av dessa transportflöden. Denna 

undersökning visar att det skulle kunna finnas brist på detaljerad information av flöden i de 

fall varor skickas som brev.   

 

Slutligen är förslaget utifrån denna undersökning att utnyttja transportföretags 

sändningsinformation för att samla in information om varuägande företags varuflöden. Dels 

skulle insamlingen av varuflödesdata per varugrupp kunna ske från ett mindre antal företag än 

om insamlingen skulle ske från ett urval av varuägande företag. Eftersom varuflödesdata av 

en mängd olika varuägande företag finns samlat på samma ställe borde enskilda varuägares 

varuflöden kunna gömmas bland de samlade data som sparas. Dessutom finns data lagrat 

strukturerat vilket gynnar både analysen och insamlingen av data. Å andra sidan kräver det tid 

från de privata företagen vilket är något som bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

Ett tänkbart angreppssätt diskuteras i kommande avsnitt. 

6.3 Framtida arbete  

I detta arbete har det undersökts vilken information som finns att tillgå var. Intressant 

varuflödesinformation att använda till statistik borde finnas att tillgå hos transportföretagen. 

Enligt DHL och de tillfrågade varuägande företagen är varuflödesinformation ingen hemlig 

information så länge information inte härleds till specifika varuägare på grund av sekretess. 

Rekommendationen är att göra en djupare undersökning av hur det skulle kunna ske praktiskt 

eftersom det faktiskt finns information att tillgå. Det vill säga att använda 

sändningsinformation från olika transportföretag för att jämföra hur dessa data skulle kunna 

slås samman för att göra statistik. Då skulle det även gå att undersöka huruvida privata 
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uppgifter kan döljas genom att slå samman olika företag i varugruppskategorier då 

informationen inte får härledas till ett specifikt företag.  

 

Ett sätt skulle kunna vara att komma överens med ett transportföretag som utför track and 

trace och ett antal av deras kunder inom en specifik varugruppskategori för att undersöka 

vilken information som går att använda utan att den går att härleda till en enskild aktör. Man 

skulle även kunna undersöka hur varuflödesinformation finns sparad hos transportföretag som 

inte jobbar med track and trace. 

 

Vidare skulle det även kunna undersökas vilka fördelar transportföretagen skulle kunna dra 

från att dela med sig av varuflödesdata. Finns det inga anledningar från deras sida att lämna ut 

data kommer denna information aldrig kunna användas till statistik. Ett led i detta skulle 

kunna vara att först bestämma vilken information om varuflöden som verkligen är intressant. 

Detta skulle kunna definieras i olika nivåer. Exempelvis att det ultimata målet är 

varuflödesdata på detaljerad nivå medan ett godtagbart mål skulle vara mer generell data. 

Nästa steg skulle då kunna innebära att hitta vilka fördelar transportföretagen skulle kunna dra 

från detta.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor som skickades ut till intervjuad person på DHL Freight. 
 
Intervjufrågor 
De här frågeställningarna har jag tänkt ta upp med er när vi ses. Om det är något som ni redan 

nu vet är omöjligt att ge ett svar på får ni gärna låta mig veta det. Jag bedömer att intervjun 

kommer att ta ungefär en timme. 

 
Hur sker spårning i ert företag? 

• Hur spårar ni transporter? (exempelvis någon typ av Geofencing?) 

o Vad används spårningsinformationen till? (exempelvis för att kontrollera 

tidsplaner, ändra rutter?) 

• För ni statistik över när på dygnet transporter sker?  

• Kortfattat: Hur planeras/designas rutter? (görs det på lång och/eller kort sikt?)  

• För ni statistik av tid för hela leveranser? (fördelning av tid för olika sträckor från A 

till B) 

 
Vilken statistik förs/har ni tillgång till om era kunder och hur använder ni statistiken? 

• Kategoriseras era kunder på något sätt? (exempelvis utifrån produkter?) 

• Finns statistik/fördelning över vilka trafikslag som brukar användas för vilka 

kunder/sträckor? 

• Hur mycket vet era kunder om sina egna varuflöden?  
o Använder de sig exempelvis av information från er för att föra egen statistik? 

• Är information/statistik om kunders varuflöden konfidentiella från er sida eller skulle 

den informationen kunna lämnas ut efter kundens godkännande?  

• Har ni information om hur fördelningen ser ut mellan olika transporttyper per? (olika 

beroende på kundtyp eller företag?) 

 

Övriga frågor 

• Upplever ni några barriärer i infrastrukturen? Exempelvis väntetider i terminaler och 

hamnar? 

o Har ni statistik över väntetider i olika hamnar/terminaler?  

• Finns det någon flödesinformation ni kan tänka er att dela med er av? (Exempelvis en 

rutt/sträcka som ofta körs på samma sätt. Jag skulle i så fall vilja använda den för att 

jämföra den rutten med den godsmodell som används för att räkna ut flöden.)  

• Om fler företag i framtiden skulle börja spåra sina varor/paket med exempelvis RFID-

tekniker, finns det ytterligare information ni skulle kunna dra nytta av med den 

tekniken? (skulle ni ha nytta av att kunna se varuflöden? Dvs. inte bara 

transporterna?) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor som skickades ut till intervjuad person på Adlibris. 
 
Intervjufrågor Adlibris 
Här har jag skrivit lite övergripande de frågor jag skulle vilja ställa. Jag har några fler men de 
handlar ungefär om detta. Jag gissar att intervjun tar högst en timme.  
 
Era varuflöden 

• Hur ser en varukedja ut? (exempelvis: från leverantör, vidare till ert 

distributionslager, direkt till kund?) 

• Hur är finansiell information sparad? (exempelvis enligt någon standard: XBRL?)  

o Har ni andra standarder för lagring av information om era varor? (Vilka utbyts 

denna information med i så fall?) 

• För ni någon statistik på sändningsstorlekar och frekvens av sändningar?  

o När på dygnet brukar varor skickas från er?  

 

• Har ni information kring hur lång tid leveranser tar? (Från att ni skickar det till och 

med at det är framme vid utlämningsställe. Alltid lika lång tid?) 

• Hur används identitetsmärkningar? (ISBN, EAN, RFID?) 

o Märks både varor och paket/brev? 

o Skulle ni kunna använda märkningar på något ytterligare sätt? 

 

• Står ni (era transportörer) för transporterna från leverantörer och förlag?  

o Sker leveranser till kunder direkt från leverantörer eller går allt via ert 

distributionscenter? 

 

Era transportörer 

• Hur mycket vet era transportörer om just era varuflöden?  

o Använder ni er av någon information som transportörerna samlar in? 

o Om transportörerna kunde samla in mer information om flödena för just era 

leveranser, finns det något ni skulle vara intresserade av att veta? 

• Sker något automatiskt informationsutbyte mellan er och transportörer? 

o Används några standarder? 

• Vad vet ni om transportörernas verksamhet? 

o Sker rutter till olika regioner alltid på samma sätt? 

o Vet ni vilka transportsätt som används?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor som skickades ut till intervjuad person på HKScan. 
 
Intervjufrågor 
 
Era varuflöden 

• Hur ser en varukedja ut? (Vilka är era leverantörer, mellan vilka processer sker 

transporter?) 

• Hur identitetsmärker ni varor? (streckkoder?) 

o Vad är det som märks? (paket, varor?) 

• Förs någon statistik över sändningsstorlekar och frekvens? (exempelvis hur ofta varor 

skickas vart) 

• Har ni andra standarder för lagring av information om era varor? (Vilka utbyts denna 

information med i så fall?) 

o Finns det någon annan typ av information som delas med andra? (Exempelvis 

någon gemensam databas) 

• Upplever ni några barriärer i infrastrukturen? (exempelvis öppettider i hamnar eller 

andra myndigheter) 

 
 
Era åkerier 

• De åkerier ni använder er av, kör de mestadels åt er eller har de många andra kunder 

också? (exempelvis i en lastbil: är det endast era varor som transporteras?) 

• Brukar era åkerier tillhöra några större transportföretag? 

• Får ni någon information om era varor från åkerierna? Vilken i så fall?  

o Vet ni något om väntetider i hamnar/terminaler? (Har åkerierna denna 

information?) 

o Vet ni någonting om rutterna som körs? (exempelvis, brukar rutter mellan A 

och B alltid genomföras på samma sätt?) 

• Har ni information kring när på dygnet brukar varor skickas?  

• Är det kontroller som måste genomföras som påverkar tiden på leveranskedjan?  

o Hur genomförs det i så fall?  

o Har ni information kring hur lång tid dessa tar? 
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Bilaga 4 

Beskrivning av event-koder hos DHL Freight Sweden.  

   

KATEGORI  KOD  BESKRIVNING 

Transport  AVG  Avgått Terminal 

Transport  ANK  Ankommit Terminal 

Transport  UTL  Utlastat för leverans 

Transport  ITU  In till tullhantering 

Transport  UTU  Ut från tullhantering 

Transport  AVI  Sändningen aviseras till mottagaren 

Transport  EDT  Ej daglig trafik 

Transport  KLM  Klart för leverans till mottagare 

Service incident  BEM  Bristfälligt emballage 

Service incident  EMB  Emballage skadat/öppnat 

Service incident  FEL  Felsorterat gods från avgående terminal 

Service incident  FMA  Kvarlämnad: Force Majeur 

Service incident  KVA  Kvarlämnad: Felaktig avsändarinformation 

Service incident  KVD  Kvarlämnad: Felaktig tulldokumentation 

Service incident  KVE  Kvarlämnad: Ej grundregistrerad 

Service incident  KVF  Kvarlämnad: För sen upphämtning 

Service incident  KVH  Kvarlämnad: Farligt gods 

Service incident  KVM  Kvarlämnad: Mottagarinformation felaktig 

Service incident  KVP  Kvarlämnad: Platsbrist 

Service incident  KVS  Kvarlämnad: Sen ankommande linehaul 

Service incident  KVT  Kvarlämnad: Felplatsad i terminalen 

Service incident  KVU  Kvarlämnad: Ej standardgods enligt produktdefinition 

Service incident  MVG  Mottagaren vägrar ta emot gods 

Service incident  SAK  Gods saknas på ankommande terminal 

Service incident  SEM  Semesterstängt 

Service incident  SKA  Skadat gods 

Service incident  STM  Stängt hos mottagaren 

Service incident  TES  Europremiumsändning görs om till Swednet 

Service incident  ÅTR  Återtagen sändning 

Avslutande  AVH  Avhämtat av mottagaren 

Avslutande  RAS  Reklamation 

Avslutande  REK  Reklamation 

Avslutande  ÄFF  Ändrad transportinstruktion 

Avslutande  LEV  Levererad till mottagaren 

Lokal  ODC  Omplanerad DC 

Lokal  THA  Terminalhyra avsändare 

Lokal  THM  Terminalhyra mottagare 

Lokal  SPÄ  Spärrad 

Lokal  TAV  Transport avslut 
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Lokal  OMX  Automatiskt omexpedierad 

Service Point  FRG  Förregistrerad 

Service Point  ISP  Inlämnad Service Point 

Service Point  ASP  Avhämtad Service Point 

Service Point  MSP  Mottaget Service Point 

Service Point  MAV  Mottagare Aviserad 

Service Point  USP  Upphämtat Service Point 

Service Point  RSP  Återtaget Service Point 

FDP  UHT  Upphämtat av transportör 

Lokal  ADK  Kolli adderat till sändning 

Lokal  LIN  Lager in 

Lokal  LUT  Lager ut 

Lokal  REL  Ometiketterad  

Service incident  SLA  Sändning levererad med avvikelse 

Lokal  NOT  Notering 

Lokal  ADK  Adderat kolli 

Lokal  VOV  Vikt och volymmätning 

Lokal  EDC  Ej korrekt DC 

Lokal  ODC  Omplanerad DC 

Lokal  PDC  Planerad DC 

Lokal  RDC  " Remove" DC 

Lokal  SDC  Skickad till DC 

Service incident  LVH  Leveranshinder 

Service incident  MVL  Mottagaren vägrar leverans 

Service incident  MKN  Mottagaren kan ej nås 

Service incident  MKA  Mottagren begär ny adress 

Lokal  ANM  Anmärkning 

Lokal  ADM  Administrativ avslut 

Lokal  INV  Inventerad 

Lokal  AVS  Avslutad 

Lokal  LFH  Ligger för hämtning 

Lokal  MPA  Aviseringspåminnelse skickad 


