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Sammanfattning 

För varje år som går ökar E-handeln mer och mer, som leder till allt fler 
transporter. Som effekt av detta har effektivare logistiklösningar gällande 
transporter blivit ett ämne som intensivt diskuteras. Kommuner i gles- och 
landsbygden i Sverige har många problem med att de inte kan få sina paket 
levererade i samma mån som de södra delarna av landet. Sveriges paketombud har 
därför startat ett projekt för att undersöka skapandet av en nationell digital 
plattform för samdistribution. Syftet med rapporten är att undersöka vilken 
informationsdelning som krävs för att klara av att genomföra ett sådant projekt. 
Arbetet undersöker också hur Blockchain-teorin kan komma att användas i syfte 
att dela information.  

I denna rapporten har en fallstudie genomförts genom enkäter, intervjuer, interna 
dokument och deltagarobservationer, med aktörer verksamma inom distribution, 
paketombud eller myndigheter. I studien framkommer det att det finns ett intresse 
kring plattformen, där majoriteten vill att information ska delas per automatik. Det 
gäller dock att inte känslig information delas, samt att delningen anpassas så rätt 
mottagare får rätt information. Konkurrensdelen visas i studien vara ett stort 
hinder, och en anledning till att det i dagsläget inte finns en samverkan för 
paketdistribution. Detta kan vara något som Blockchain kan lösa med hjälp av 
smarta kontrakt som anpassas utefter överenskomna villkor. 
 
 
 
  



 
  

Abstract 

Each year E-commerce continues to increase, which leads to more and more 
transports. As an effect of this, more effective logistics solutions regarding 
transports have become a topic that is frequently discussed. Municipalities in the 
rural and countryside in Sweden have big problems with not being able to receive 
packages as often as they do in the southern parts of the country. Sveriges 
paketombud (The Swedish package representative) has therefore started a project 
to investigate the creation of a national digital platform for joint distribution. The 
purpose with this research is to analyse what type of information sharing is 
needed to be able to implement such project. The study also investigates how the 
Blockchain theory can be used in order to share information.  

In this study, a case study has been conducted through surveys, interviews, 
internal documents and participatory with actors operating within distribution, 
package representative or authority. In the study it appears that there is an interest 
regarding the platform, where the majority want the information to be shared 
automatically. However, it must be done in a way where sensitive information is 
not shared, and that the sharing is customised, so the right receiver gets the right 
data. The competition part appears to be a big obstacle, and a reason why there is 
no collaboration for package distribution as of today. This can be something that 
the Blockchain technology may solve with smart contracts which is adapted 
according to agreed terms. 
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1. INLEDNING 

1.2 Bakgrund 

E-handeln ökar varje år vilket ställer högre krav på effektiv logistik samtidigt som 
kundernas krav behöver tillgodoses, enligt en rapport från Postnord (2018) är den 
ackumulerade tillväxten 15% 2018 och den totala försäljningen uppgår till 77 
miljarder kronor med en tillväxt på 10 miljarder 2018. Samtidigt som E-handeln 
växer uppstår det problem, SvD Näringsliv rapporterade 16/2 2018 att Coop har 
sagt upp sitt avtal med Postnord med grunden att avtalet inte tar höjd med de 
ökade volymerna.  
 
För att bemöta behovet av transporter har organisationen Sveriges Paketombud 
påbörjat ett projekt, där de har för avsikt att undersöka möjligheterna till 
skapandet av en nationell digital plattform för paketdistribution. Projektet har 
inletts med syfte att beskriva de möjligheter som finns att effektivisera transporten 
av paket mellan e-handlare och deras kunder. Tanken är att en plattform likt den 
digitala plattformen “Bankomat” ska utformas. Plattformen “Bankomat” fungerar 
på så vis att bankkunder kan använda sig av en godtycklig bankomat oavsett 
vilken bank en använder sig av. Liknande behov har identifierats hos e-
handelskunder där kunden också vill kunna bestämma mer över var försändelsen 
ska hämtas ut. För att kunna skapa denna plattform kommer det krävas att 
speditörer samarbetar med varandra genom ett gemensamt system.  
 
Problemet med att skapa en gemensam digital plattform för olika speditörer, som i 
många fall är varandras konkurrenter, består i huvudsak av informationsdelning 
samt hur denna ska vara uppbyggd. Informationsdelning mellan olika parter kan 
vara känsligt, i synnerhet när det finns konkurrens sinsemellan, vilket innebär att 
parterna behöver dela med sig av rätt information samt ha tillit till varandra. I en 
artikel av Daudi, Thoben, & Hauge (2017) skrivs följande ”Även om det är 
fördelaktigt utmanas logistik-samarbetet av bristande förtroende bland 
samarbetspartners” vilket enligt artikeln delvis härstammar från olika 
informationsdelningsbeteenden och tillit. 
 
Dessutom skall samarbetet bör även vara gynnsamt för de olika parterna. Enligt 
Ding, Guo & Liu (2010) spelar informationsdelning mellan intressenter en stor 
roll i försörjningskedjan. Det är viktigt att de inblandade parterna gynnas och att 
informationsdelning anpassas efter deras krav, då alla vill maximera sin vinst. Det 
svåraste är att se till att skapa ett system där samarbete tillfredsställer alla och om 
systemet ska ha en centraliserad- eller decentraliserad informationsstruktur. 
 
Utöver problemen med vilken information som ska dela respektive inte dela, så 
behöver också en lösning av hur informationen ska delas lösas. En möjlig lösning 
på detta skulle kunna vara blockchain, ett decentraliserat och distribuerat system 
med möjlighet att införa eventuella begränsningar. Blockchain har främst använts 
inom finanssektorn där kryptovalutan Bitcoin är den mest välkända appliceringen. 
Tekniken har även fått stor uppmärksamhet inom andra branscher där multipla 
projekt har påbörjats (Nofer, Gomber, Hinz & Schierek 2017). Under senare år 
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har blockchain använts inom spårbarhet, identitetshantering, röstning samt 
personliga medicinska data (Lydiate 2018). I samma artikel skrivs att blockchain 
tillåter människor som inte känner eller litar på varandra att bygga en pålitlig 
huvudbok, detta har användningsområden långt bortom krypovalutor. Det finns 
med andra ord potential för att utveckla blockchain i framtiden inom flera 
branscher. I en artikel av Beck, Avital, Rossi, & Thatcher (2017) skrivs följande 
om Blockchain “Konsekvenserna av att skapa ett tillförlitligt, pålitligt distribuerat 
skrivsystem, eller digital bokföring, kan vara grundläggande för hur vi organiserar 
interpersonella och interorganisatoriska relationer.” 

1.3 Problemformulering 

Att införa en gemensam digital plattform där konkurrenter ska samarbeta med 
varandra kan, med stor sannolikhet, leda till konkurrensproblem. Samarbetet 
kräver att information delas mellan parter som är direkta konkurrenter till 
varandra och det krävs därför en säkerställning av att informationsdelningen 
parterna emellan är transparent och säker, men samtidigt effektiv och smidig. Det 
finns även en problematik i att veta vilken information som kan/bör delas för att 
samarbetet ska få effekt, något som kräver en undersökning. Utöver dessa 
problem finns även behov av en undersökning angående hur 
informationsstrukturen bör se ut, om den ska vara centraliserad eller 
decentraliserad, vilket är viktigt i avseende att den avgör var informationen finns 
lagrad. 

1.4 Syfte 

Arbetets huvudsyfte är att undersöka informationsdelning vid skapande av en 
gemensam digital plattform för distribution av paket/gods. Utöver detta har 
arbetet som sekundärt syfte att undersöka om BCT kan användas. 

1.5 Forskningsfråga/frågor 

Följande tre forskningsfrågor har formulerats för att bryta ned syftet i mindre 
delmängder. 

 Vilken informationsdelning krävs för en gemensam plattform? 
 Vilka för- respektive nackdelar finns med olika typer av IT-strukturer för 

skapande av en gemensam digital plattform för paketdistribution? 
 Hur kan blockchain användas för att öka transparensen i 

informationsflödet mellan aktörerna? 
 

1.6 Avgränsningar 

Då arbetet syftar till att undersöka möjligheten att skapa en gemensam digital 
plattform inom distribution av paketgods på den svenska marknaden så är 
rapporten avgränsad gentemot privatpersoner samt godsägare då dessa parter inte 
ingår i det planerade informationsflödet. Av de olika flöden som finns mellan 
företag så är denna rapport avgränsad till att enbart behandla informationsflödet 
mellan olika aktörer, detta då problemet vi undersöker inte innefattar fysiska eller 
monetära flöden.   
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2. TEORETISKT RAMVERK 
I det tredje kapitlet presenteras teorier som är väsentliga för att kunna analysera 
och diskutera resultatet från enkäter och intervjuer.  

2.1 IT-Strukturer 

Vid överföring av information och data finns det i huvudsak tre olika 
nätverkstyper. De är centraliserat, decentraliserat och distribuerat. Samtliga 
beskrivs i följande avsnitt. 

2.1.1 Centraliserat 

I ett centraliserat nätverk lagras och skickas all information genom en central 
punkt. Terminaler är direkt kopplade till den centrala sidan, som sedan skickar 
vidare informationen (Zhou et al. 2007). Punkter som är kopplade till den centrala 
terminalen kallas för noder, illustrerat i figur 1. Det är en nackdel att endast ha en 
källa där informationen lagras eftersom det finns en större risk att av olika skäl bli 
av med informationen eller bli utelåst. I värsta fall kan detta resultera i att 
informationen försvinner. Fördelen med att dela information på detta sättet är att 
det är billigt och enkelt (Myung & Kim 2007). 

2.1.2 Decentraliserat 

Ett decentraliserat nätverk är en expandering av centraliseringen och brukar 
förknippas med internet. Information skickas mellan olika noder för att säkerställa 
att det finns en kopia av all information, se figur 1. Detta innebär att det ser ut 
som många decentraliserade nätverk som är sammankopplade till ett stort nät. 
Fördelen med detta är att risken för att bli av med information är mindre eftersom 
det alltid finns en säker kopia på informationen någonstans i nätverket.  
 
Nackdelen med ett decentraliserat nätverk är att det tar lång tid att få information 
eftersom all information inte är tillgänglig på alla platser. Detta innebär att den 
mänskliga faktorn som tredje part är det som hindrar ett effektivt flöde av 
information (Saberi et al. 2018). 

2.1.3 Distribuerat 

Distribuerat nätverk utgår från att varje nod i nätverket har tillgång till all delad 
information. Datan är krypterad på ett sätt som säkerställer att ingen kan 
manipulera den. Denna nätverkstyp ger också möjligheten att synkronisera och 
dela digitala data över många plattformar, hemsidor, länder eller institutioner. Det 
krävs ingen administration eller central nod eftersom varje nod agerar som en 
source till nätverket, se figur 1. Detta innebär att alla noder i nätverket som kan 
utvinna information har tillgång till all information i nätverket. (Ølnes, Ubacht & 
Janssen 2017). 
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Figur 1 - Visuell presentation av IT-strukturer (Författarna 2019) 
 

2.2 Peer to Peer  
Peer to Peer (P2P) är ett system där noder, eller peers, samarbetar för att utföra 
uppgifter för att uppnå så hög effektivitet och robusthet som möjligt. Det finns 
ingen central databas, utan transaktioner sker direkt mellan noderna, enligt 
distribuerat nätverkstyp. För att det ska fungera krävs det att de inblandade 
parterna delar resurser med varandra; filer, tjänster och information, i den mån att 
de går att komma åt för alla parter (Amoretti & Zanichelli 2018). Ett klassiskt 
exempel på ett P2P-system är fildelning. Det fungerar genom att någon person 
(nod) lägger upp en fil för nedladdning. Andra personer kan komma åt denna filen 
och själva ladda ned, men för att det ska fungera i nätverket krävs det att alla 
inblandade noder delar med sig av sin internetkapacitet, då det inte finns en 
central databas som lagrar filen (Mckelvey 2015). Uppgifterna i ett P2P-nätverk 
kan variera, men handlar ofta om att överföra filer, meddelanden eller att dela data 
(Yunhua et al. 2018). Mer än 50% av alla filer som laddas ned och 80% av alla 
filer som laddas upp sker genom P2P-nätverk. En nackdel är dock att användare 
som laddar ned filer inte kan veta om filen de laddar ned är densamma som står i 
beskrivningen, vilket leder till att personer lägger upp virus och trojaner för att 
skada andra datorer (Shen, Li & Chen 2015). 
 
För att ett P2P-nätverk ska fungera optimalt krävs det samarbete och tillit inom 
kedjan. Det går att dela upp två väsentliga faktorer som måste fungera och 
kooperera för ett framgångsrikt system; effektivitet och pålitlighet. Det måste vara 
effektivt i den mån att filer och information delas snabbt och smidigt utan olika 
fördröjningar, samt att noderna samarbetar. Systemet måste även vara pålitligt, så 
det går att lita på informationen som står given (Liu, Shen & Ward 2015).  

2.3 Blockchain 

Blockchain (BC), illustrerad i figur 2, som teori har sitt ursprung ur artikeln 
“Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”, skriven av en anonym grupp 
eller person Satoshi Nakamoto (Satoshi Nakamoto 2008). Artikeln beskriver 
bitcoin, en valuta som inte kräver en tredje part för att genomföra transaktioner. 
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Detta är något som gör det möjligt för personer att genomföra transaktioner direkt 
med varandra, genom Peer to Peer-nätverk (Ølnes, Ubacht & Janssen 2017). 
Genom Bitcoin introducerades alltså blockkedjan för första gången år 2008, där 
blockkedjan förmedlade kryptovalutan mellan två parter utan att en tredje part var 
inblandad (Gatteschi et al. 2018). 
 

 
Figur 2 - Hur en transaktion går till i Blockchain. (Författarna 2019) 
 
En traditionell liggare, ledger på engelska, kan kort beskrivas som en bokföring av 
transaktioner, balansräkningar etc på fysiskt papper eller på en digital fil. Denna 
form är centraliserad då det endast finns en central plats där informationen kan 
nås. Inom blockchain är liggaren i motsats till den traditionella decentraliserad. 
Identiska liggare finns med andra ord i alla delar av kedjan där alla har tillgång till 
exakt samma information (Zamani, Giaglis 2018). 

2.3.1 Konsensus 

I och med att blockkedjan distribuerar information, rättigheter, ansvar och 
förtroende till varje deltagare i kedjan innebär det i praktiken att alla i kedjan har 
samma förutsättningar. Detta resulterar i att blockkedjan i sig blir ett transparent 
och öppet system vilket är en viktig egenskap i blockkedjan. Transparens kan i 
vissa fall vara ett bekymmer men genom att blockkedjan antingen kan vara publik 
(permissionless), privat (permissioned) eller en hybrid, kan blockkedjan anpassas 
efter behoven som finns (Anon 2017).  
 
I en privat (eller stängd) blockkedja känner de olika parterna varandra och det 
finns ingen anonymitet. Kedjan består av en stängd grupp kända deltagare, som 
exempelvis en viss industri eller försörjningskedja (Underwood 2016). Motsatsen 
till privat BC är att den istället är öppen och publik för allihopa. Här finns det 
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anonymitet bland aktörerna. Kryptografiska metoder och algoritmer används för 
att bibehålla tilliten och låta användare äntra marknaden (Saberi et. al 2018).  
 
Hybrid BC består av både publika och privata blockkedjor. Genom detta kan det 
skapas öppenhet och tillit vid transaktioner i de publika, samtidigt som skydd och 
sekretess av känsliga data säkerställs inom de privata. I en hybrid blockkedja kan 
den privata kedjan bestämma vilka transaktioner som är publika, och distribuera 
dessa transaktioner till den publika kedjan för öppen access (Chen 2018).   
 
Trots att blockkedjan är ett transparent, öppet system med hög säkerhet tack vare 
designen där consensus är en viktig del. Consensus i blockkedjan innebär att de 
olika noderna validerar varje block för att sedan lägga till det i kedjan. Inget block 
kan läggas till i kedjan utan att en enighet uppnås i nätverket och eftersom 
blocken är kryptiskt kopplade till alla andra block är det svårt att manipulera 
liggaren.  
 
Den kryptering som BC använder sig av kallas för hashing. När en transaktion blir 
genomförd blir den krypterad med hjälp av hashing. Det är ett sätt att omvandla 
information om en transaktion till en anonym kod, där endast behöriga vet vad 
hash-koden innebär. Denna kod kontrolleras sedan mot det smarta kontraktet som 
antingen verifierar eller nekar. Det nya blocket som skapas läggs på kedjan som 
alla behöriga ser (Mao, Fang, Hao & Li 2018). 
 
Det finns inget sätt att ändra tidigare skapade block i kedjan utan att ändra på hash 
värdet och därmed korrumpera alla block som kommer efter. Detta innebär att 
blockkedjan i princip är en manipulationssäker liggare av transaktioner mellan 
oberoende parter (Benton, Radziwill, Purritano & Gerhart 2018). I en artikel av 
Kshetri (2018, s.88) skrivs följande “Blockkedjan kan också hjälpa till att uppnå 
robusta säkerhetsåtgärder. Tillit och säkerhet kan därmed förbättras med 
blockchain”. Det här bekräftar den potential blockkedjan har gällande hög 
säkerhet och tillit. Kshetri’s uttalande bekräftas även i en artikel av Philippa Ryan 
(2017, s.18) som säger följande "Blockchain-tekniken kan effektivisera nätutbyten 
samt minska korruption, misstag, bedrägerier och skatteflykt. Detta är möjligt 
eftersom blockchain är det mest tillförlitliga online-spårningssystemet som ännu 
utvecklats". 

2.3.2 Transaktionssäkerhet 

Varje transaktion som sker i en blockchain får en specifik tidsstämpelbaserad 
validering, vilket motverkar bedrägliga och dubbla transaktioner. För att öka 
säkerheten i nätverket så krypteras alla lagrade transaktioner, vilket gör att den 
verkliga identiteten hos deltagarna i kedjan är dold. Med hjälp av olika tekniker 
som exempelvis IP-spårning kan dock varje enskild transaktion spåras tillbaka till 
avsändaren och mottagaren. Teknikerna som krävs för att göra detta är 
ekonomiskt krävande, vilket innebär att inte vem som helst kan göra det. Det 
innebär dock att statliga myndigheter enklare kan upptäcka stölder, penningtvätt 
och andra olagliga aktiviteter på nätet. Då blockchain inte kräver en centraliserad 
aktör för att validera transaktioner innebär det att det är möjligt att spara in på 
exempelvis transaktionskostnader och liknande. Utöver detta så sparas alla 
transaktioner i en gemensam och säker bokföring (Subramanian 2017) även kallat 
för ledger, vilket beskrivs tidigare i rapporten. 
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2.4 Tillämpning av Blockchain inom supply chain  
Blockchain är idag en teknik som kan effektivisera logistiken där Maersk, det 
största transportföretaget i världen gällande sjötransporter, ihop med IBM ingått i 
ett samarbete där blockchain har tillämpats i ett pilotprojekt. För Maersk ingick 
det i testet att öka spårbarheten men också tackla huvudproblemet som var den 
stora mängden papper som uppkom i samband med transporterna. I projektet 
framgick det att det kunde vara upp till 30 olika personer samt 200 olika 
interaktioner samt massvis med pappersarbete, det visade sig också att 
pappersarbetet i sig kunde vara en anledning till förseningar då papper kunde 
försvinna (Kshetri 2018). I testet framgick det att tack vare blockchain kunde 
pappersarbetet ersättas av digitala filer, spårbarheten ökade på grund av 
transparensen av kedjan då alla i hela kedjan kan se vad som har hänt. Här har 
även blockchain tillfört en hög säkerhet då systemet är svårt att manipulera utan 
att någon märker det.  
 
I samma artikel av Kshetri (2018) beskrivs ett pilotprojekt utfört av Walmart 2016 
där företaget, med hjälp av blockkedjan, ville förbättra spårbarheten av färskvaru-
produkter, i detta fall kött och mango. Resultatet presenterades maj 2017 och 
visade att spårbarheten gick från några veckor till 2,2 sekunder. I och med detta 
kunde återkallning av produkter ske snabbare och säkerheten på livsmedel för 
kunder ökade i och med att blockkedjan implementerades.   
 

2.4.2 Smarta kontrakt:  

Konceptet smarta kontrakt har funnits sedan 90-talet men dess fulla potential har 
inte kunnat förverkligas innan införandet av blockchain. Idén med ett smart 
kontrakt är att när vissa villkor uppfylls, enligt det som är skrivet i kontraktet, 
kommer det att ske en rad händelser. Som exempel kan det vara ett testamente 
som direkt uppfylls när personen som skrivit det avlider, här kan det då inkluderas 
flera olika villkor som måste uppfyllas i form av krav på de som ska ta del av 
testamentet. Här behövs det dock en signal utanför blockkedjan som berättar att 
något har hänt, enligt artikeln kallat för ett “oracle”, vilket i detta fallet att någon 
har avlidit (Gatteschi et al. 2018). Gällande det som stod tidigare i texten är smart 
contracts flexibla i vad de innehåller där bara fantasin kan sätta gränser, risken att 
i tidigare beskrivna fall något skulle manipuleras eller gå förlorat är minimalt med 
tanke på hur en blockchain fungerar. Med tanke på hur ett smart contract fungerar 
ihop med blockchain är det ett tryggt och lämpligt sätt att genomföra transaktioner 
där säkerhet och pålitlighet är av stor vikt.  
 
Inom e-handel används generellt en mellanhand under en transaktion, exempelvis 
en bank, men inom blockchain kan detta utföras utan mellanhand med hjälp av ett 
smart contract. Om du som köpare skulle beställa en produkt av en säljare kan 
båda parterna då ingå i ett smart contract. Här kan kraven vara att betalningen 
överförs från köparen men släpps inte till säljaren innan produkten levererats, här 
skapas en form av trygghet hos båda parterna. Dock finns det fortfarande risker i 
form av den mänskliga faktorn då blockkedjan inte är involverad i den fysiska 
leveransen, här kan först och främst säljaren bli påverkad om något skulle gå fel 
med leveransen (Ryan 2017) Inom området finns det även potential att förändra 
hur E-auctions idag fungerar. I en auktion finns det normalt en mellanhand som 
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förmedlar budgivningen men med hjälp av blockkedjan och smart contracts finns 
det en möjlighet att eliminera denna mellanhand. Genom att utforma ett smart 
contract så att reglerna för auktionen utför på rätt sätt kan budgivarna utföra 
budgivning utan behovet av en mellanhand. Genom att denna part försvinner kan 
kostnader reduceras men även risken att det kan uppstå informationsläckor under 
budgivningen tack vare den funktion som smart contracts tillför (Chen, Chen & 
Lin 2018).  
 

2.5 Informationsdelning 

Delning av information mellan företag kan skapa förutsättningar för ett 
framgångsrikt samarbete. Det finns dock frågor som hur och vad som ska delas, 
vilket leder till aspekten tillit då information kan manipuleras eller helt bli 
utelämnad. Enligt Daudi, Thoben och Hauge (2017) utgör informationsdelning 
kärnan i ett samarbete eftersom det påverkar förtroendet mellan parterna. I 
artikeln belyses även vikten av beteenden kopplat till delningen vilket avgör 
kvalitén informationen har, här menat att det finns en risk för manipulering av 
information med syftet att maximera den egna vinsten. Om företag ska helt kunna 
lita på varandra behövs ett gynnsamt beteende för att åstadkomma en bra 
informationsdelning och bra samarbete.  
 
Zaheer och Trkman (2017) hävdar att informationsdelning påverkas av två 
faktorer, där den ena handlar om ömsesidighet/rationellt beteende vilket kort kan 
förklaras med “hjälper du mig, hjälper jag dig”. Den andra faktorn beskrivs 
följande, om en person känner en förväntan av att dela med sig desto mer är den 
villig att göra det.  

2.5.1 Informationsflöden 

Inom transportbranschen pratas det i huvudsak om fyra olika flöden där det 
fysiska flödet är det primära och de tre resterande är kapital, resurs samt 
informationsflöde (Lumsden 1995).  
 
Informationsflödet är en viktig funktion med avseende på olika företagsfunktioner 
och samarbetet mellan dessa, varuflödet är också en del som tar stöd från 
informationsflödet för att fungera tillfredsställande (Lumsden 1995). I samma bok 
beskriver författaren även två olika informationssystem, vertikala samt 
horisontella. Det horisontella informationsflödet går fram och tillbaka mellan 
aktörer, medan det vertikala går mellan flöden.  

2.5.2 Risk och säkerhetshantering 

En viktig del av informationsdelning är säkerheten, att kunna hålla informationen 
säker när den hanteras internt och externt är viktigt då det är en värdefull resurs, 
“Information är en värdefull resurs inom en organisation, som i likhet med andra 
resurser, adderar värde till organisationen som behöver skyddas” (Anton & 
Nedelcu 2018, s.1).  
 
Informationssäkerhet beskrivs av Anton och Nedelcu (2018) på följande vis, 
“Informationssäkerhet kan karakteriseras genom att överväga dess bearbetnings- 
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och lagringsegenskaper, dess typ och källa, vars huvudsyfte är att säkerställa 
informationens sekretess, tillgänglighet och integritet”. Beroende på vad det är för 
information behöver företaget överväga hur den ska behandlas, det är därför 
viktigt att rätt information har den säkerhet som är nödvändig. En viktig del av 
informationssäkerhet, vilket beskrivs i samma artikel, är risk vilket har en central 
roll i informationssäkerhet. Här beskrivs det hur riskhantering kan hanteras via en 
PDCA cykel vilket illustreras nedan i figur 3. 
 

 
Figur 3 - PDCA-cykeln (Redigerad från Anton & Nedelcu 2018). 
 

1. Plan, identifiering av risker sedan analysera problem. 
2. Do, utveckla lösning sedan implementera lösning. 
3. Check, utvärdera resultat. 
4. Act, standardisera lösning, bestäm om lösning behöver ytterligare 

lösningar. 
 
Vid införande av ny teknik är det viktigt att beakta de säkerhetsrisker som kan 
uppstå dock är det vanligt att säkerheten kommer i andra hand vid implementering 
av ny teknik. Tekniken utvecklas idag snabbt och risk- och säkerhetshanteringen 
måste ligga i fas med utvecklingen för att kunna minimera riskerna. Gällande ny 
teknik måste alla specifikationer, inklusive kostnader, beaktas vid planering, 
implementering, rättfärdigande samt framtida tillsyn (Le Grand, 2013).  

2.5.3 Principal Agent Theory 

Principal-agent-teorin behandlar problemen som uppkommer då projektägare och 
agent (exempelvis konsult) har meningsskiljaktigheter, vilket visas visuellt i figur 
4. Problemen karakteriseras av tre huvudsakliga risker mellan huvudmannen och 
agenten: negativt urval, moralisk fara och uppehälle. Kort beskrivet kan det 
negativa urvalet ske då huvudmannen inte vet agentens exakta kvalifikationer 
innan kontraktet är undertecknat. Den moraliska risken uppstår då huvudmannen 
inte kan vara helt säker på att agenten agerar fullt ut åt huvudmannens vägnar 
efter att kontraktet redan är undertecknat. Upphållning är när huvudmannen har 
investerat resurser i tron om att agenten kommer att uppträda på ett lämpligt sätt, 
men agenten agerar opportunistiskt efter att kontraktet är signerat (Ceric 2012). 
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Figur 4 - Principal - Agentsamarbete (P: Principal A: Agent) (Översatt från Ceric 
2012) 
 

2.5.4 Interoperabilitet 

För att uppnå en fungerande informationsdelning i form av interoperabilitet krävs 
det tillgång och kunskap till teknik, samt att personal är villiga att arbeta för det. 
Allen, Karanasios och Norman (2014) skriver att den största utmaningen vid 
interoperabilitet är kulturskifte och träning av personal, snarare än de tekniska 
utmaningarna.  
 
Interoperabilitet är förmågan för en komponent i ett IT-system att interagera och 
samarbeta med en komponent i ett annat IT-system, utan att det krävs mycket 
ansträngning från användarna. Interoperabilitet är en viktig del vid 
informationsdelning för såväl privata som offentliga aktörer. Det finns olika 
nivåer av interoperabilitet. Den högsta nivån består av data som datorer kan förstå 
och operera med. På den lägsta nivån består datan av filer som är läsbara för 
människor, så de kan förstå informationen och agera utefter det (Hufnagel 2009). 
Med hjälp av interoperabilitet kan två eller fler datorer kommunicera, utan att ta 
hänsyn till språk och plattform (Wegner 1996). Det finns huvudsakligen två 
problem inom interoperabilitet. Den första är mjukvaru-interoperabilitet, som 
uppstår på grund av olika verktyg som används mellan aktörer. Den andra är 
organisation-interoperabilitet, vilket handlar om egenskaperna hos parterna 
(Zhang et al. 2017).  
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3. METODBESKRIVNING 
 

3.1 Forskningsansats 

Det finns i huvudsak tre olika infallsvinklar för forskning, induktiv, deduktiv samt 
abduktiv. 
Den induktiva infallsvinkeln innebär att forskarens observationer från 
verkligheten ligger till grund för skapandet av det teoretiska ramverket. Det 
deduktiva synsättet bygger kortfattat på att befintliga teorier ligger till grund för 
hypotestester och det slutliga resultatet. Slutligen så är den abduktiva metoden en 
blandning av de två föregående metoderna (Bryman & Bell 2017). 
 
För detta arbete har vi valt den deduktiva metoden då redan framtagna teorier 
kommer ligga till grund för våra slutsatser. Valet av denna metod bekräftas av 
Kenneth F. Hyde’s (2000, s 83) beskrivning av den deduktiva metoden som lyder 
“Den deduktiva metoden är en teoriprovningsprocess som börjar med en 
etablerad teori eller generalisering och syftar till att se om denna teori gäller i 
specifika sammanhang.” 
 
För att kunna använda sig av ett deduktivt angreppssätt krävs det med andra ord 
att data från befintliga teorier samlas in, och ligger till grund för arbetet. Detta 
beskrivs i nästa del.   

3.2 Datainsamling 

Vid insamling av data finns det i huvudsak två olika metoder, kvalitativ och 
kvantitativ. I en kvalitativ metod ligger fokus på att förstå hur människor upplever 
och reflekterar kring händelser utefter deras erfarenheter. En kvantitativ metod 
söker efter statistik att analysera genom undersökningar och experiment, där olika 
faktorer som kan påverka slutresultatet testas (Jackson & Drummond 2007). 
Mangan, Lalwani och Gardner skriver i sin rapport Combining quantitative and 
qualitative methodologies in logistics research från 2004 “att majoriteten av all 
logistisk-forskning, rätt eller fel, skrivs med en kvantitativ metod och analyseras 
positivistiskt, men att det i allt större utsträckning efterfrågas logistikforskning 
med mer kvalitativa metoder.”  
 
Utöver de två tidigare nämnda metoderna så finns det även en tredje variant, 
mixed-method. Det är en blandning av insamling och analysering av kvantitativ 
data, samt insamling av erfarenheter och tankar i form av kvalitativ data (Halcomb 
och Hickman 2015). Vi anser att en mixed-method bäst passar till syftet av 
rapporten då det kommer att behöva kvalitativa svar angående vissa segment av 
studien samtidigt som det kvantitativa kommer bidra med viktig statistik angående 
andra faktorer. Därför kommer undersökningar att genomföras i form av både 
enkäter och intervjuer, som används för att samla in kvantitativa och kvalitativa 
data. 
 
Vidare finns det vid datainsamling två olika typer av data. Det ena är primärdata, 
vilket är den information som samlas in direkt från företag (Rabianski 2003). 
Denna form av data insamlades genom enkäter och intervjuer hos företag 
verksamma inom pakethantering och distribution. Den andra formen av data är 
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sekundärdata, som används för att skapa en förståelse kring viktiga teorier och 
begrepp. Information hämtas alltså inte direkt från företag själva genom intervjuer 
eller enkäter, utan data samlas in från en sekundärkälla, oftast i form av 
vetenskapliga artiklar (Rabianski 2003). 
 
Vid intervjuer och enkäter behandlas uppgifter enligt sekretess, dels genom regler 
för personuppgiftsbehandling samt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 
Författarna har även tystnadsplikt. Innan genomförda intervjuer och enkäter har 
ett dokument gällande vilka sekretesser som gäller skickats ut som respondenterna 
fått godkänna.  

3.2.1 Litteraturstudie  

Insamling av sekundärdata i form av en litteraturstudie bestående av vetenskapliga 
artiklar, med fokus på Informationsdelning, Blockchain och Interoperabilitet har 
genomförts. Detta med syfte att få en god vetenskaplig grund vid analys men även 
som ett redskap vi analys av datan. Litteraturen med sekundärdata är hämtade från 
Primo, vilket är Högskolan i Borås egen databas för källor och referenser. Källor 
har filtrerats så att enbart artiklar stämplade med “peer reviewed” valts. Det 
betyder att artiklar har säkerställts med god kvalitet och hög tillförlitlighet, vilket 
gör de vetenskapliga och trovärdiga (Dadkhah, Kahani & Borchardt 2018). 
 
Litteratur i form av böcker har även använts bestående av egen studentlitteratur 
men även lånat material på biblioteket på Högskolan i Borås. Vid sökandet efter 
källor har följande sökord använts: “Principal-agent theory”, “Principal-agent 
problem”, “Qualitative research method”, “Quantitative research method”, 
“Peer2Peer network”, “P2P”, “Risk and security management”, “Hybrid 
blockchain”, “Reliability & validity method”, “Security risk analysis and 
management”, “Interoperability”, “Blockchain”, “Blockchain in logistics”, “Smart 
contracts”. Vidare har även DiVA-portalen använts för att hitta tidigare 
examensarbeten från vilka vi hittat behövliga källor. 

3.2.2 Fallstudie 

En fallstudie av en svensk distributionskedja för paketgods har genomförts för 
insamling av primärdata. Primärdata har samlats in genom användning av enkät, 
intervjuer och deltagarobservationer. 
 
Enkät 
Enkäten består av 20 olika frågor, som undersöker informationsdelning samt 
samverkan vid en eventuell gemensam nationell plattform. Totalt har 19 av 50 
tillfrågade personer besvarat enkäten. Enkätfrågor har formulerats i samarbete 
med en annan grupp som också genomför sitt examensarbete, som undersöker just 
samverkan mellan aktörer inblandade i distribution och pakethantering. För att 
undvika att eventuella missförstånd uppstår har begrepp och termer förklaras för 
att respondenterna ska få en mer förståelse över vad vi vill ska besvaras. Frågorna 
i enkäten består av alternativ där personen kan svara på en skala, för att veta vad 
de tycker och tänker, samt mer konkreta frågor som undersöker vad och hur 
företaget gör idag.    
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Enkäterna har gjorts med hjälp av “Google Formulär”, vilket är ett online-verktyg 
för att skapa och skicka enkäter på internet. Vi har alltså i vår undersökning valt 
digitala enkäter för denna typ av datainsamling. En fördel med denna metod för 
enkätundersökning är att det går snabbare att samla in data och är mycket billigare 
(Ilieva, Baron & Healey 2002). Samma författare skriver dock att en nackdel med 
webbaserade undersökningar är att författarnas kontroll försvinner, då de inte kan 
kontrollera att respondenten går in och svarar.     
 
Det finns två huvudsakliga mål vid enkätundersökning. Det första är att skapa en 
så pass stor mängd data att det går att analysera den och få fram ett resultat. I vårt 
fall har vi inte möjligheten att undersöka en stor mängd data, då personerna som 
besvarar behöver vara insatta i detta aktuella ämne. Det har gjort att enkäten 
istället skickats till en mindre mängd för att få färre svar, men kvalitativa. Det 
andra målet vid enkätundersökning är att som undersökare formulera en 
undersökning med en design som ser till att den intervjuade är intresserad nog att 
fullfölja enkäten. Vanligtvis är det låg svarsfrekvens på enkäter, och det är därför 
viktigt att ställa frågor som fångar respondenten. Det är av stor vikt att välja sina 
ord väl, men det är också viktigt hur frågor formuleras, delas in i grupper, 
introduceras samt hur personerna kan svara på frågorna. En enkät som är kort, har 
föga förvånande, en mycket högre svarsfrekvens jämför med en lång (Lauer, 
Mcleod och Blythe 2013). Tyvärr ligger det sällan i forskares intresse att ha en 
kort enkät, då den inte innehåller tillräckligt med information. Det är därför viktigt 
att ha ett formulär som är lite längre, men samtidigt ser till att intresset att fullfölja 
enkäten finns kvar. Den lägsta tid det borde ta att genomföra en enkät är därför 
runt 20 minuter (Lauer, Mcleod och Blythe 2013). Vi bedömer att enkäten tar 
cirka 10 till 15 minuter att besvara.  
 
Intervju 
Trost (2010) beskriver två olika typer av intervjuer; en kvalitativ intervju där 
enkla frågor ställs, som går rakt på sak - men ändå kan ge komplexa svar. 
Fördelen är att svaren är innehållsrika med mycket information. I en kvantitativ 
intervju vill undersökaren få snabba svar med en tydlig struktur, där den 
intervjuade inte får utrymme att avvika från frågorna. Eftersom vi i våra intervjuer 
är intresserade av vad olika aktörer tycker och tänker, utefter deras egen 
erfarenhet och reflektioner har vi valt att använda kvalitativa intervjuer. Bryman 
(2011) förklarar två olika kvalitativa intervjuer. Den första är en ostrukturerad 
intervju. Här kan intervjuaren ställa en fråga, och sedan bygga vidare på frågor 
beroende på svaren som ges. Forskaren använder en minneslista med teman eller 
ämnen som stöd under intervjun. Den andra är semistrukturerad intervju. Här har 
forskaren istället en intervjuguide över frågor och ämnen som ska beröras. 
Intervjupersonen har stor frihet att besvara frågorna som hen vill. Då vi i är 
intresserade av att få unika och förbestämda frågor besvarade av olika personer är 
intervjun utformad efter en semistrukturerad modell. 
 
Deltagande observationer och Interna Dokument 
Under studiens gång hölls ett seminarium där författarna samt aktörer från olika 
branscher deltog för att diskutera projektet kring en gemensam digital plattform 
för paketdistribution. Under seminariet utfördes deltagande observationer av två 
studenter samt att en sammanställning, interna dokument, erhölls två veckor 
senare av projektledaren. Yin och Nilsson (2007, s. 122) skriver följande om 
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deltagande observation “deltagande observation är en specifik form av 
observation där man är mer än enbart en passiv observatör”. Enligt författaren 
erhålls en unik möjlighet att få tillgång till en händelse som annars hade varit 
oåtkomlig för att då utföra sina observationer. 

3.3 Reliabilitet & Validitet 

Vid skrivande av en uppsats finns det i huvudsak två aspekter att tänka på för att 
få ett så trovärdigt resultat som möjligt. De är reliabilitet samt validitet och är 
viktiga att uppfylla för att skriva en bra rapport.  

3.3.1 Reliabilitet  

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten på de valda metoderna. Reliabilitet handlar 
om hur väl observationerna går upprepa när andra personer återupprepar 
mätningarna samt hur resultatet påverkas vid oväntad variation (Dimitrov 2001). 
För att reliabiliteten från undersökningar ska vara hög måste rätt frågor ställas och 
på rätt sätt. Genom att hålla nere komplexiteten kan objektivitet uppnås (Gable 
1994). Målet med undersökningarna är att upptäcka vad de inblandade aktörer 
anser vara viktigt och förse arbetet med relevant fakta kring ämnet. För att uppnå 
en hög reliabilitet har endast personer som är insatta i ämnet fått svara på på 
enkäter, där begrepp och termer förklarats för att undvika missförstånd. Detta har 
lett till att färre personer fått enkäten, som dock ger mer kvalitativa svar.  

3.3.2 Validitet 

Validitet beskriver i grund och botten relevansen på undersökningen. När en 
undersökning görs måste hög validitet säkerställas så att slutsatser kan dras utefter 
datan som insamlats och att metoden mäter det den ska (Karlsen & Olsen 2011). 
För att vi i vår rapport skall uppnå en hög validitet har vi använt oss av 
triangulering, där problemet undersöks utifrån flera synvinklar genom olika typer 
av källor (Foss & Ellefsen 2002). I detta arbete utför vi en triangulering genom 
enkäter, intervjuer, interna dokument och deltagarobservationer. 
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4. RESULTAT & ANALYS 
I denna del presenteras svaren från enkäter, intervjuer samt deltagarobservationen, 
med tillhörande analys. 

4.1 Enkät 

Nedan följer resultat samt analys av enkätens svar. 

 
Figur 5 - Intresset för den gemensamma plattformen. 
 
Som figur 5 visar så finns det ett generellt högt intresse för den gemensamma 
plattformen bland respondenterna. Detta vill vi påstå bekräftar att svaren som ges 
i enkäten är generellt trovärdiga då det finns ett högt intresse. De som svarat att de 
har ett lågt intresse beror antingen på att de anser att projektet inte kommer bidra 
något för deras egen del eller att de saknar information gällande projektet. 

  
Figur 6 - Hur flexibla är ni för att möta dom villkor som en samverkan kan 
komma att kräva? 
 
Svaren i figur 6 indikerar på att flexibiliteten är övervägande hög bland 
organisationerna, det finns dock två respondenter som anser sig vara ej flexibla 
och sex stycken som är varken eller. Resultatet här indikerar mot att 
organisationerna är övervägande öppna för en förändring gällande samverkan. 
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Allen, Karanasios och Norman (2014) menar att den största utmaningen med 
samarbete är kulturskifte och träning av personal, snarare än de tekniska 
utmaningarna. Det innebär alltså att flexibiliteten som respondenterna menar på 
kan vara svår att uppnå då det kan komma att kräva nya arbetssätt etc. Resultatet 
har sina likheter med det resultat som framkom i figur 5, även här kan osäkerheten 
inför plattformen vara en avgörande faktor.  
 

 
Figur 7 - Hur beroende är ni av ett samarbete för att klara hantering av 
kollin/ordrar.  
 
I figur 7 syns en variation bland vad respondenterna tycker. En anledning till detta 
kan vara att enkäten skickades ut till personer inom olika branscher, och det kan 
bety att vissa branscher inte är beroende av ett samarbete för att klara hanteringen.  
 

 
Figur 8 - Hur tycker du att informationsdelningen fungerar idag?  
 
I figur 8 finns det också en viss spridning, dock syns det att större del har svarat 
en trea eller lägre, vilket kan ses som att informationsdelningen inte fungerar 
optimalt i dagsläget. Här har respondenterna även fått addera motiveringar till sina 
svar där övervägande motiveringar är kritiska till hur informationsdelningen 
fungerar idag. En respondent menar på att det finns en omotiverat hög rädsla att 
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dela med sig av information i syfte att samarbeta med varandra och får medhåll av 
en annan respondent som utvecklar med att informationsutbytet bromsas av hinder 
från konkurrens- och känslighetsperspektiv, men även att det saknas tydliga 
syften, värden och mål att uppnå idag. Den senare respondenten menar dock att 
med rätt incitament skulle parterna kunna förbättra sig. 
 

 
Figur 9 - Med vilka aktörer delar ni information idag?  
 
Figur 9 säger att den absolut största aktör som de olika branscherna delar 
information med idag är myndigheter, som totalt 8 st av 19 har sagt att de delar 
information med. Den näst största är ombud, där totalt fyra stycken har sagt att de 
delar information med. Den största samverkan idag sker alltså mot myndigheter 
vilket indikerar på en låg samverkan mellan andra organisationer.  
 

 
Figur 10 - Vad delar ni för typ av information?  
 
I figur 10 går det återigen att se att ett område sticker ut mer än de andra - 
Distribution. Den lägsta är servicebehov och serviceställen. På delad andraplats 
kommer även svaret “inget”, alltså är det totalt tre aktörer som inte delar någon 
informations alls, eller ser frågan som irrelevant, i dagsläget. Resultatet här ses 
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som väntat då de företag som har svarat på enkäten i huvudsak är företag som 
sysslar med just distribution. 
 

 
Figur 11 - Hur ofta söker ni aktivt efter information gällande era leveranser?  
 
I figur 11 ser vi en spridning bland svaren, där “inte alls/ej aktuellt” är det 
vanligaste alternativet, tätt följ av “flera gånger/dag”. En anledning till detta kan 
vara att det inte finns ett behov av att aktivt gå in och söka efter information, då 
det kan ske per automatik. Det kan också bero på att det inte finns möjlighet att 
faktiskt gå in och söka om den information som krävs. Några av respondenterna 
har även svarat att denna fråga är irrelevant i sin tjänst. Likt de tidigare svaren är 
antagligen de skiftande svaren beroende på vem som svarat. Ett ombud kan 
behöva söka mer aktivt efter informationen, medan en distributör inte behöver 
söka efter den på samma sätt då de redan besitter datan för leveransen. Här ser vi 
ett behov av att information saknas eller är behövd för att lösa ett eventuellt 
problem som uppstått kopplat till leveranser. 

 
Figur 12 - Hur delar ni information till flödeskedjan idag? 
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Figur 13 - Hur tar ni del av information från flödeskedjan idag? 
 
Mycket informationsdelning går genom Integrerade system, Webbtjänst och E-
post vilket visas i figur 12. Detta tyder på att merparten av organisationerna utför 
informationsdelning digitalt vilket visar att denna form av informationsdelning är 
att föredra.  
Resultatet i Figur 13 bekräftar ytterligare det som visades i figur 12, ett undantag 
är att information delas ut via SMS men det tas inte emot någon information på 
samma sätt. 
 

 
Figur 14 - Hur önskar ni att få information i framtiden?   
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Figur 15 - Manuell informationsdelning  

 
Figur 16 - Automatisk informationsdelning 
 
Som figurerna 14–16 visar så finns ett intresse av att informationsdelningen i 
framtiden bör ske genom webbaserade tjänster, e-post eller alternativt via en 
mobilapplikation. Enkäten visar även på att alla respondenter vill att 
informationsdelningen ska ske per automatik istället för manuellt. Det faktum att 
respondenterna önskar en digitaliserad informationsdelning är inte överraskande 
då svaren i figur 12 och 13 visar på att de flesta redan är digitaliserade. Ser man 
till den bäst lämpade informationsstrukturen för en automatiserad 
informationsdelning så är det distribuerade nätverket bra lämpat i och med att alla 
involverade parter har tillgång till all information i nätverket (Ølnes, Ubacht & 
Janssen 2017). Den decentraliserade nätverkstypen är mindre bra lämpad då risk 
finns att den mänskliga faktorn hindrar ett effektivt flöde av information (Saberi et 
al. 2018). Ett centraliserat nätverk faller på det faktum att informationen enbart 
lagras i en punkt, vilket medför en risk för att bli av med informationen eller bli 
utelåst (Myung & Kim 2007).   
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Figur 17 - Hur ställer ni er till att dela information med konkurrenter?  
 
Svaren från figur 17 ger inget självklart resultat då majoriteten av respondenterna 
svarat en 3:a vilket innebär att de är likgiltiga inför frågan. De är alltså varken 
öppna eller inte öppna för att dela information med konkurrenter. Det är däremot 
fler som svarat att de inte är öppna att dela information med konkurrenter än som 
svarat att de är öppna. Detta tyder åtminstone något på att det finns en viss 
tendens till motstånd att dela information med konkurrerande företag. Detta är 
något som kan bero på, som Anton (2018, s.1), beskriver att “Information är en 
värdefull resurs inom en organisation, som i likhet med andra resurser, adderar 
värde till organisationen som behöver skyddas”. Vidare menar Zaheer och 
Trkman (2017) att informationsdelningen påverkas av två faktorer, där den ena 
berör ömsesidighet/rationellt beteende vilket kort kan förklaras med “hjälper du 
mig, hjälper jag dig”. Den andra faktorn beskrivs följande, om en person känner 
en förväntan av att dela med sig desto mer är den villig att göra det. Det är alltså 
viktigt att alla involverade parter känner att de får ut något av samarbetet. 
 

 
Figur 18 - Intresse för ett transparent system 
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Figur 19 - Intresse för blockchain 
 
Figur 18 visar på att många av respondenterna är likgiltiga alternativt ställer sig 
mer positiva till att dela information med konkurrenter ifall ett transparent system 
används. I figur 19, där frågan är ifall blockchain kan vara en lösning, blir 
resultatet något annorlunda trots att blockchain är en teori som bygger på 
transparens. Detta analyserar vi som en brist på kunskap inom ämnet blockchain 
bland respondenterna. En majoritet av respondenterna ställer sig dock positiva till 
en tillämpning av blockchain i samverkansplattformen. Jämfört med Figur 18 ser 
vi att det finns en vilja inför förändring men att det råder osäkerheter gällande den 
föreslagna plattformen, analysen här är att det behövs mer information gällande 
blockchain. 
 

 
Figur 20 - Anser ni att en samverkan kan bli problematiskt i och med konkurrens 
 
Motiveringar tillhörande figur 20: 

 Fungerande samverkan bygger på öppenhet och långsiktighet. Ur det 
perspektivet så blir konkurrens inte ett problem. 

 Utmaningen blir att hitta punkter där alla aktörer tjänar på samarbete, 
eller snarare förlorar på uteblivet/brist på samarbete 

 Sitter fast i gamla mönster om att inte samarbeta 
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 Olika produktvillkor 
 Det måste hanteras rätt. Då är det inget problem, förutom att många 

kommer tycka att det är ett problem innan lösningen är klar. 
 Konkurrensen gör att vi inte kommit längre. 
 Det tar bort en del av konkurrensfördelen mellan olika parter 
 Stora aktörer med utländska ägare. Långt till besluten. 
 En närmare beskrivning av 'Nationell digital plattform' skulle behövas 

här, men det är troligt att det skulle bli utmanande såväl ur 
konkurrensperspektiv (att säkerställa att ingen får hinder eller gynnas) 
som ur affärsmodellperspektiv för dagens aktörer. Det sistnämnda är 
givetvis sunt att utmana, men då måste syfte och värdeskapande med 
plattformen vara mycket tydligt. 

 
I figur 20 finns det blandade svar där en knapp majoritet anser att samverkan kan 
komma att bli problematisk i och med konkurrenssituationen.  
Konkurrens är något som i detta projekt är viktigt att beakta, nämns även som ett 
hinder, men även samarbetet mellan organisationerna, enligt Daudi, Thoben och 
Hauge (2017) är förtroendet mellan parterna viktigt då det leder till ett gynnsamt 
och bra samarbete. Allen, Karanasios och Norman (2014) skriver att den största 
utmaningen vid interoperabilitet är kulturskifte och träning av personal, snarare än 
de tekniska utmaningarna. 
 

 
Figur 21 - Är delning av affärsmässigt känslig information ett hinder för att ingå i 
samarbetet? 
 
Resultatet från figur 21 här visar starkt på att aktörerna anser att delningen av 
affärsmässigt känslig information blir ett hinder för att ingå i samarbetet. Detta är 
något som kan kopplas till Daudi, Thoben och Hauge´s (2017) artikel, där de 
menar på att den finns en risk för manipulation av information i syfte att 
maximera sin egen vinst. De menar även på att beteende kopplat till delningen 
avgör kvalité på information. Finns inte viljan att dela med sig av viktig 
information så finns en hög risk att kvalitén på informationen blir låg. 
 



 
  

24

 
Figur 22 - Inom vilken tidsram uppskattar ni att samverkan kommer ha störst 
betydelse? 
 
Figur 22 visar på att majoriteten av de tillfrågade anser att en samverkan inom 
paketdistribution kommer att ha störst betydelse inom 5 år. Ett av svaren sticker ut 
som väldigt intressant där respondenten menar på att bara det är rätt lösning så 
kommer samverkan att vara oberoende av tid. Det svaret är intressant tack vare att 
ifall lösningen behöver ge fördelar under en längre tid för att vara lönsam, inte 
inom en viss tidsperiod. 
 

4.2 Intervju 
Av åtta tillfrågade ställde en person upp på en intervju. Denna person hade som 
krav att intervjun inte skulle spelas in. I och med detta gjordes endast 
anteckningar från intervjun, vilket bidrog till en kortare transkribering. Intervjun 
har speglat svaren i enkäten i stort, dock har svaren utvecklats och bidragit med 
ytterligare information. 
 
Intervjurespondenten, som tillhör ett logistikföretag, menar att hens företag idag 
delar information med sina avtalskunder samt leverantörer och inte har något 
samarbete med konkurrenter. Informationen de delar är avtalsstyrd och hen menar 
därför på att det inte finns några brister i och med att den information som är 
avtalad att inkluderas delas till fullo. Respondenten säger också att de är 
restriktiva med sin informationsdelning och därför inte delar något i onödan. 
Informationen de delar i dagsläget är i huvudsak angående tider och områden 
vilket företaget inte ser som några hemligheter. Respondenten bygger vidare på 
detta genom att säga “Det är viktigt att dela med sig av relevant information vid 
ett samarbete”. Här ges ytterligare indikationer på att standarder och avtal 
angående informationsdelning är att föredra.  
 
Respondenten menar på att de huvudsakliga hindren för att införa den digitala 
plattformen är att uppnå konkurrensneutralitet och hitta en bra standardisering 
angående informationsdelning. Här tog respondenten även upp ett praktiskt 
exempel från en norrländsk kommun. Ett exempel där större transportörer 
levererar gods till en mindre lokal aktör som sedan distribuerar godset till 
slutkund. Med denna lösning menar respondenten att konkurrens-frågan inte är 
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relevant då man inte konkurrerar om samma körningar. Hen menar också att hens 
företag är duktiga på logistik och en fördel de skulle kunna dra av en gemensam 
plattform är att öka fyllnadsgraden. 
 
Personen vet inte vad blockchain är och anser därmed att frågan om blockchain 
kan vara en bra lösning är irrelevant att besvara.  
 

4.3 Deltagarobservationer/Interna dokument 
Information har erhållits från ett seminarium som ägde rum i Stockholm den 25/4 
2019 där aktörer från olika branscher deltog. Informationen består av anteckningar 
som fördes under seminariets föreläsningar, men även från workshopen som ägde 
rum. I workshopen diskuterades förutsättningar för projektgenomförande där 
deltagarna lämnade sina åsikter angående vad som krävs från de olika aktörerna 
för att projektet ska gå framåt. Ett urval har gjorts av datan vilket är den 
informationen vi anser bidra till rapporten. 
 
“Vissa aktörer vill gärna dela information för att öka effektiviteten men ser 
problem med konkurrensen”, “Olika syn på konkurrens hos leverantörer”, “Kan 
man definiera konkurrensneutralitet”, “Tydliggör att med transparens så är det 
inget konkurrensproblem”, “Samverkan med konkurrensverket om 
konkurrenslagen, även PTS”, “Dela data om mängd paket hos olika distributörer, 
delas ej av konkurrensskäl”. Dessa kommentarer tar upp vikten av 
konkurrensproblemet men även transparens och samverkan, enligt Daudi etal 
(2017) är kärnan i ett samarbete förtroendet för varandra. Enligt Kshetri (2018) 
kan blockchain vara en teori som kan stärka detta genom robusta 
säkerhetsåtgärder som förbättrar tillit och säkerhet, Anon (2017) tar även upp 
transparens som en viktig del av blockchain. Blockchain ger här möjligheten att 
tillföra egenskaper som kan erbjuda lösningar på dessa problem. 
 
“Integration av öppna data”, “Horisontella samarbeten och öppna data”, 
“Utmaningar med olika system”, “Ett önskat läge där integrering av olika system 
är enkelt”, “Data och digitalisering är viktigt”, “Data från paketoperatörer, dela 
data”, “Målet är att aktörerna ska samverka”. Dessa kommentarer belyser vikten 
av samverkan och delning av data mellan aktörerna men även att det finns 
utmaningar med olika system. Om aktörerna ska kunna samverka krävs det en 
viss nivå av interoperabilitet. Hufnagel (2009) nämner två nivåer, där den högsta 
är data som datorer kan förstå och operera med och den lägsta är filer som 
människor kan utläsa. Wegner (1996) skriver att med hjälp av interoperabilitet 
kan två eller fler datorer kommunicera utan att ta hänsyn till språk eller plattform. 
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5. DISKUSSION 
Det råder en viss tvetydighet gällande de svar vi har fått vilket kan bero brist på 
information/kunskap och att det i nuläget ej finns ett förslag på vad för system 
som kan tänkas användas. Det framgår i enkäten att blockchain är något som få 
vet något om och är därför i behov av mer genomgående förklaring. Att det finns 
brist på information kan bero på att projektet är i en tidig fas, svaren hade 
troligtvis skilt sig om enkäten hade skickats ut längre fram i projektet då 
respondenterna troligtvis hade haft mer information/kunskap. Det framgår även, i 
form av en kommentar från svaren på enkäten, att de behövs mer information 
gällande projektet vilket bekräftar bristen ytterligare. Det hade varit intressant att 
längre fram i projektet skicka ut samma enkätfrågor för att se hur svaren hade 
skiljt sig.  
 
Att hantering av information är en viktig aspekt i projektet råder det ingen tvivel 
om. Enligt de svaren vi erhållit framgår det tydligt och i synnerhet när det råder 
konkurrens. Det har framgått i svaren att detta kan vara, och har varit, ett hinder 
för samverkan. Det finns dock de som är positiva inför delning av information 
med konkurrenter. Konkurrens har inte i studien varit huvudfokus men har under 
arbetets gång visat sig vara en viktig aspekt att beakta. För att fortskrida projektet 
anser vi att det är av stor vikt att identifiera problemen som finns och ta fram 
lösningar, gällande konkurrens, för att kunna gå vidare. Vi anser det vara viktigt 
att skapa ett system där konkurrensen inte blir något problem. Det är viktigt att 
utforma det så att alla aktörer kan gynnas, och inte att aktörerna delar information 
som kommer stjälpa dem. Lyckas det blir konkurrensdelen inte längre ett 
problem.  
 
Att i framtiden utforma ett system där många aktörer är inblandade från olika 
branscher kräver att processen hanteras på rätt sätt, här tror vi PDCA skulle kunna 
va ett bra verktyg att använda sig av gällande riskhanteringen kopplat till 
projektet. Enligt Le Grand (2013) gäller det att vid ny teknik måste alla 
specifikationer, inklusive kostnader, beaktas vid planering, implementering, 
rättfärdigande samt framtida tillsyn. Eftersom projektet är stort och 
informationsdelningen en viktig del behöver utformningen gå rätt till. Enligt 
svaren från enkäten framgår det även att det finns ett behov av utformning av 
regelverk. Här anser vi att det finns mycket att diskutera gällande 
konkurrenssituationen och riskerna som kan vara kopplade till projektet.  
 
För att en nationell digital plattform skall fungera krävs det att aktörer har en 
positiv inställning, samt är flexibla för att kunna möta de krav som kommer att 
ställas. I vårt resultat ser vi hur majoriteten anser sig vara positiva när det gäller 
flexibilitet. Detta är såklart väldigt bra för projektets framfart och utveckling. 
Däremot kan det vara svårt att vara flexibla då det påverkar många delar av en 
organisation. Det gäller att visa i praktiken att viljan finns och tron på detta för att 
det ska fungera. I detta sammanhang kan interoperabilitet vara viktigt då det 
handlar om förmågan en komponent i ett IT-system har att samarbeta med en 
annan komponent i ett annat IT-system (Hufnagel 2009). Flexibiliteten skulle här 
kunna ses som förmågan att anpassa sig tekniskt men även kunskapen och viljan 
hos personalen att möta förändringen. För att uppnå en fungerande 
informationsdelning i form av interoperabilitet krävs det tillgång och kunskap till 
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teknik, samt att personal är villiga att arbeta för det. Allen, Karanasios och 
Norman (2014) skriver att den största utmaningen vid interoperabilitet är 
kulturskifte och träning av personal, snarare än de tekniska utmaningarna. Vi 
tycker aspekten flexibilitet i detta projekt bör beaktas fullt ut, både gällande teknik 
och människor, så att inte bara fokus ligger på tekniken. 
 
Då många av deltagarna idag verkar ha begränsat med kunskap gällande 
Blockchain har det varit svårt att dra slutsatser gällande vad deltagarna tycker om 
användningen av teorin. Det som har framgått är att aktörerna är öppna inför ett 
transparent system men i mindre grad inför blockchain. Det har även framgått att 
integrerade system, mobilapplikationer och webbtjänst är önskvärda då 
information ska erhållas. Intresset för att få informationen digitalt är idag stort och 
gärna på ett sätt som mer eller mindre är automatiskt vilket tyder på att 
informationen ska vara distribuerad. Enligt Anon (2017) tillför blockchain som 
teori transparens samt är anpassningsbar, kan vara privat, publik eller hybrid, men 
även att den är distribuerad. Blockchain är även decentraliserat (Zamani, Giaglis 
2018) och enligt Kshetri (2018) ett robust och säkert system vilket innebär att 
informationen finns hos alla aktörer och har hög säkerhet. Då blockchain delar 
informationen på ett säkert sätt och är anpassningsbart samtidigt som det tillför en 
hög säkerhet och transparens finns det goda möjligheter att det lämpar sig i 
sammanhanget. En intressant kommentar, från en enkät-respondent, kopplat till 
just detta är “tydliggör att med transparens så är det inget konkurrensproblem” 
vilket skulle kunna innebära att blockchain kan vara en viktig del av att lösa 
konkurrensproblemet som uppkommit i studien. 
 
Det faktum att det bara var en person som var villig att ställa upp på en intervju 
gör att det inte går att dra några direkta slutsatser från intervjun. Den går dock att 
använda som komplement i trianguleringen av empirin. Utöver detta så syftade 
även intervjun till att undersöka vilken information aktörerna såg som nödvändig, 
respektive vilken information de inte var villiga att dela inom 
samverkansplattformen. Detta innebär, tack vare den låga svarsfrekvensen på 
intervjuerna, att denna fakta uteblivit och därmed inte bidrar till slutsatsen. I 
efterhand kan vi se att det hade varit att föredra att ha någon fråga angående detta 
även i enkäten för att i alla fall få indikationer på vilken information som ses som 
viktig och inte.  
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6. SLUTSATS 
Syftet med arbetet är att undersöka vilken informationsdelning som behövs för 
skapandet av en gemensam digital plattform för paketdistribution. Det finns ett 
gemensamt problem bland kommuner i lands- och glesbygden, vilket är 
problembakgrunden för detta arbete. Majoriteten av de som besvarat enkäten 
menar att projektet är rimligt att genomföra inom fem år.   
 

Vilken informationsdelning krävs för en gemensam plattform? 

För att organisationer ska kunna samarbeta krävs det att information delas, det är 
med andra ord en förutsättning för att det ska fungera. Kopplat till detta nämns det 
även i rapporten att tillit är en viktig aspekt av delningen, informationen behöver 
vara trovärdig men även ha en hög säkerhet. Det finns på pappret ett intresse 
bland aktörer verksamma inom pakethantering för en gemensam plattform, dock 
behövs det lösningar som kan hantera konkurrenssituationer och således 
regelverk. För att detta skall fungera krävs det att informationsdelning sker på ett 
sätt som fungerar bra för alla branscher. Bland aktörerna inblandade i projektet ser 
vi att en standardisering av informationsdelning krävs. Huruvida skiljer det sig 
vilken information som ska delas och till vem. De flesta aktörer vill ha en 
automatisk informationsdelning, där känslig information inte delas. I dagsläget är 
distribution det överlägset största området där delning av data sker och det är 
viktigt att informationsdelningen anpassas så alla aktörer får rätt information. För 
att en gemensam digital plattform ska fungera krävs det att informationsstrukturen 
är anpassad efter syftet.  
 
Vilka för- respektive nackdelar finns med olika typer av IT-strukturer för 
skapande av en gemensam digital plattform för paketdistribution? 
Det finns tre olika informationsstrukturer för delning av data. Ett centraliserat, 
decentraliserat och distribuerat. Den centraliserade strukturen är bra då det är 
billigt, men dåligt då det finns en relativt stor säkerhetsrisk att information uteblir 
till vissa, samt att information försvinner. Ett decentraliserat system däremot, 
minimerar risken för att bli av med information, då det alltid finns en kopia i 
systemet. Nackdelen här är istället att det tar lång tid att få tillgång till datan och 
att den mänskliga faktorn kan hindra ett effektivt flöde av information. Ett 
distribuerat nätverk bygger på att “alla delar med alla”. Här finns det ingen nod 
som äger flödet av information, utan informationen finns lagrad hos alla 
medverkande. Slutsatsen här blir att det distribuerade nätverket lämpar sig bäst för 
den gemensamma plattformen då den ger alla inblandade aktörer samma 
förutsättningar att ta emot samt dela information.  
 
Hur kan blockchain användas för att öka transparensen i informationsflödet 
mellan aktörerna? 
Blockchain är en teori som bygger på ett decentraliserat distribuerat nätverk. 
Denna teknologi kan nyttjas till att dela informationen för en digital gemensam 
plattform, då det främjar och skapar transparens inom flödet av data. Just 
transparens är något som inblandade aktörer anser är viktigt, där endast ett företag 
svarade att de inte anser transparens som viktigt.  
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Det råder tvivel gällande bekymmer kopplat till konkurrens för en gemensam 
plattform, då många aktörer anser att de inte vill dela “affärsmässig känslig 
information”. Detta är något som Blockchain-teknologin kan lösa relativt väl i och 
med smarta kontrakt. Då kan kedjan anpassas så att endast behörig information 
delas. En nackdel med Blockchain är att den mänskliga faktorn med dess 
tillhörande misstag inte kommer försvinna. Även om det inte går att manipulera 
datan finns det inte någon garanti för att det som står stämmer till fullo. Det finns 
även viss brist på kunskap om blockchain bland de tillfrågade vilket kan komma 
att kräva en del arbete för att få de involverade att förstå funktionerna och syftet 
med teknologin. 

6.1 Praktiska rekommendationer 
Då våra intervjuer hade som syfte att undersöka vilken information deltagarna 
ansåg som viktig, samt konfidentiell att dela inom samarbetet så rekommenderar 
vi att man gör en ny grundlig intervju-undersökning som syftar till att utforma 
standarder och avtal gällande informationsdelning. 
 
Vidare rekommenderar vi att de ansvariga bör se över möjligheterna att använda 
sig av digitaliserade automatiska informationsdelningssystem med en distribuerad 
nätverksstruktur vid införandet av plattformen. Detta då denna nätverksstruktur 
kommer att ge bäst förutsättningar för alla inblandade att ta del av informationen. 
 
Då blockchain teknologin är en distribuerad nätverkstyp ser vi denna som klart 
fördelaktig vid införandet av plattformen. Men då uppfattningen om att många 
involverade har vag kompetens inom ämnet så rekommenderar vi att en 
föreläsning angående blockchain hålls, förslagsvis i samband med ett kommande 
seminarium. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Då enkäten gav oss mycket värdefull information hade intervjuer varit ett bra 
komplement. I arbetet var tanken att intervjuer skulle genomföras men bristen av 
intresse eller tid från de som kontaktades gjorde att de ej genomfördes. Då 
samtliga som gjort enkäten och som frågades angående intervju är delaktiga i 
projektet tycker vi att det är synd att så få ville ställa upp på en intervju. Det skulle 
i framtiden, om denna undersökning hade gjorts om, vara gynnsamt för projektet 
med intervjuer då det hade kunnat ge mer och djupare information som kan bidra 
med ytterligare material till projektet och studien. Ett förslag är att baserat på den 
information som fås fram i den här studien så kan intervjuer utformas och 
genomföras längre fram i projektet. 
 
Vi anser att det går att gräva djupare om svaren granskas branschspecifikt för att 
få en bättre bild av vad de olika branscherna tycker. Vi valde i denna studien, på 
grund av dess tidsram, att inte analysera svaren från enkäten djupare men anser att 
det går att få ut mer information vid en djupare analys. 
 
En del att forska vidare på är konkurrensproblemet. Detta arbete har inte utgått 
ifrån att undersöka konkurrensen i så hög grad, men det har visat sig vara ett stort 
problem. Många aktörer tycker det är jobbigt att samarbeta med en konkurrent. 
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För att projektet skall fortlöpa gäller det att se över vilken information som ska 
delas, till vem och i vilken utsträckning. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Hur fungerar informations-delningen idag, med vilka delar ni 
information/tar ni emot information från? 

 
2. Finns det brister relaterat till informations-delningen? 

Exempelvis: 
 Får ni för lite information? 
 Får ni fel information? 
 Svårt att veta vilken information som behöver skickas ut? 
 Får ni överflödig information? 

 
3. Vilken information skulle idag vara aktuell att dela med sig av? 

Exempelvis 
 Leveranstider 
 Godsmängd/Godsstorlekar 

 
4. Vilken information skulle idag ej vara aktuell att dela med sig av? 

 
5. Relaterat till föregående frågor, vilken information ser du/ni som 

nödvändig för att systemet ska fungera? 
 

6. Finns det hinder idag som gör det svårt att etablera ett sådant system? 
 Konkurrens 
 Ser inget riktigt syfte med systemet? 

 
7. Vet du vad blockchain är? 

Snabb information om blockchain:  
Blockchain fick sitt genombrott med Bitcoin 2009 och det går i dag 
knappt att nämna tekniken utan att Bitcoin kommer på tal. Men 
blockchain har kommit en lång väg sedan dess, och är i dag mer än 
bara den berömda kryptovalutan. Med blockchain delar alla parter i 
en kedja på samma digitala ”liggare”. För att lägga till eller ändra 
information krävs alltså att allas versioner av informationen 
uppdateras och verifieras. Dessutom går inte att radera händelser, 
bara lägga till nya. Detta gör det betydligt svårare att förfalska eller 
förstöra den information som finns, oavsett om det gäller 
pengatransaktioner eller sajter och artiklar på nätet 

 
8. Skulle Blockchain vara ett intressant system att använda sig av? 

 Om inte, varför? 
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Bilaga 2: Enkät 
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