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KAMFS 2015:3  Trafikanalys föreskrifter om uppgifter 

till statistik om kommunikationsvanor; TRAFAFS 2015:1 

beslutade den 15 oktober 2015. 
Utkom från trycket   
den 25 november 2015 

Trafikanalys föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen 

(2001:100) om den officiella statistiken.  

1 § Uppgifter till statistik om kommunikationsvanor ska lämnas av 

näringsidkare, som valts ut med statistiska metoder, och vilka bedriver 

verksamhet inom någon av branscherna gruvor, mineralutvinning,  

tillverkningsindustri, parti- och detaljhandel eller jordbruk, skogsbruk och 

fiske. 

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilaga 1. Uppgifterna ska 
lämnas senast tre veckor efter förfrågan, eller vid den senare tidpunkt som 

Trafikanalys bestämmer och avse förhållandena under en, två eller tre 

angivna veckor (måndag–söndag).  
 Uppgifter som lämnas via register ska lämnas senast tre veckor efter 
att underlagen som behövs för att lämna registret är färdigställda, eller vid 
den senare tidpunkt som Trafikanalys bestämmer. Registeruppgifterna ska 

avse förhållandena under ett kalenderår eller kortare tidsperiod som 

Trafikanalys bestämmer.  
 Uppgifterna ska, på begäran, lämnas till Trafikanalys eller till den som 

Trafikanalys utser. 

3 § Om det finns särskilda skäl får Trafikanalys medge avvikelser och 

undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om undantag 

görs skriftligen till Trafikanalys eller till den som Trafikanalys utser. 

_________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016. 

På Trafikanalys vägnar 

BRITA SAXTON 

Eva Pettersson 



Ja

Nej, arbetsstället är vilande   Gå till fråga 9

Nej, arbetsstället har upphört  Gå till fråga 9

Nej, arbetsstället har sålts/fått ny ägare       Gå till fråga 9

Arbetsstället/företaget hanterar transporttjänster internt

Arbetsstället/företaget köpte tjänsten

Både och

Har ovanstående arbetsställe bedrivit någon
verksamhet under mätperioden?

Har arbetsstället haft avgående eller ankommande
varusändningar under mätperioden?

Flera alternativ kan väljas.

En varusändning definieras som varje unik leverans av
gods med en och samma varukod (se sida 18).
Vanligtvis motsvaras en varusändning en faktura,
fraktsedel eller liknande.

Ja, avgående inom landet

Ja, avgående till utlandet

Ja, ankommande från utlandet

Nej, arbetsstället saknar varuhantering
och köpte inte lagerhållning och varu-
hantering av externt företag Gå till fråga 9

1

2a

2b Hanterades arbetsställets transporttjänster under
mätperioden av det egna företaget eller anlitades
ett externt företag (t.ex. en transportör/speditör)?

3 Stämmer arbetsställets adress för avgående
och ankommande varusändningar?

Ja

Nej

Avgående gods
Postnummer Postort

Ankommande gods
Postnummer Postort

Varuflödesundersökning
2016

Skicka in efterfrågade uppgifter snarast.
Logga in på www.trafa.se/vfu eller
skicka in blanketten i bifogat svarskuvert.

Användarnr:

Lösenord:

Mätperiod:
Mätperioden gäller även om den infaller under helgdagar eller semestrar.

Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Skyldighet att lämna uppgifter
föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken som är preciserade i
Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2015:1). Uppgiftsskyldighet föreligger inte för frågorna 2b, 4 och 9. Samråd med Näringslivets Regelnämnd
(NNR) har skett vid utformningen av denna undersökning.
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A Avgående varusändningar inom Sverige och till utlandet

Vilka varusändningar ska räknas?
En avgående varusändning från arbetsstället/logistikpartner definieras som varje leverans av gods med samma varukod till
en speciell mottagare/köpare (kund). Underlaget kan exempelvis vara fakturor, fraktsedlar eller följesedlar. Var uppmärksam
på att om samlingsfakturor för fakturering av ett antal leveranser vid olika tillfällen används som underlag, räknas varje
enskild leverans som en varusändning.

OBS! Varusändningar mellan arbetsställen inom samma företag ska ingå och redovisas. Varusändningar inom eget
industriområde ska däremot inte redovisas.

Belopp i tusental kronor

Exempel: Två miljoner (2 000 000) skrivs 2000.
Sjuhundratusen (700 000) skrivs 700.

5

Hur stort var det uppskattade värdet för avgående
varusändningar under föregående månad från
arbetsstället och/eller logistikpartner?

Om det exakta värdet är okänt, gör en ungefärlig
uppskattning.

4

Hur många avgående varusändningar har
arbetsstället och/eller logistikpartner haft
under mätperioden (20XX-YY-ZZ)?

antal varusändningar

Urval av avgående varusändningar
Vi ser gärna att du rapporterar samtliga sändningar under mätperioden. Om det totala antalet avgående varusändningar
under mätperioden överstiger 50 stycken kan du välja om du vill rapportera samtliga sändningar eller göra ett urval av
sändningar. Du får själv göra urvalet. Fördela urvalet över hela mätperioden. Nedan visas en tabell över hur många
sändningar som ska redovisas.

Exempel. Om totalt beräknat antal varusändningar är 200:
Redovisa var 5:e varusändning, det vill säga 40 stycken.

Totalt antal ankommande
varusändningar från
utlandet under perioden

Antal ankommande varusändningar från utlandet som ska redovisas
(minsta antal)

1   -   50 Redovisa samtliga varusändningar

51   -   100 Redovisa varannan varusändning

101   -   250 Redovisa var 5:e varusändning

251   -   500 Redovisa var 10:e varusändning

501   -   1 000 Redovisa var 20:e varusändning

1 001 -  2 000 Redovisa var 40:e varusändning

2 001 -
Vi föreslår att du lämnar uppgifter via en fil istället. Logga in på undersökningens
webbsida, www.trafa.se/vfu för information om hur du går tillväga.

6 Hur många avgående varusändningar har
valts ut enligt urvalstabellen och redovisas
på de följande uppslagen?

antal varusändningar

3

Om antal avgående varusändningar är noll
(0), gå till avsnitt B på sida 11.
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A Avgående varusändningar inom Sverige och till utlandet

Datum
Datum för avgående varusändning eller fakturadatum

Postnummer om annan adress
Ange postnummer om varusändningen skickats från annan
adress än arbetsställets ordinarie adress. Det kan
exempelvis gälla om all redovisning sker hos er men
varusändningen fysiskt hanteras av er logistikpartner.

Varukod
Ange godsets varukod enligt kodförteckning på sida 18

Fakturavärde exklusive moms och fraktkostnader
Godsets (faktura)värde i SEK exklusive moms och
fraktkostnader. Uppskatta godsvärdet om fakturavärde saknas
eller inkluderar fraktkostnader.

Vikt exklusive emballage
Ange godsets nettovikt i kilo, exklusive emballage, dvs. inte
fraktberäknad vikt. Vikten får uppskattas om den är okänd eller
om ni endast har tillgång till volymuppgift. Markera med kryss om
uppgift lämnas i gram eller i ton.

4

Datum
(mån, dag)

1

Postnummer
om annan
adress

Varukod

2

3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not

5

5

4

4

Last-
typ

0 1 0 3

0 1 0 3

0 1 0 4 1 0 8

9 2

8 0 0 0 0

1 1 0 0 0

6 2 1 0

4 7 1 2 0

7 5 0

9

9

9

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

9 2

1

2

6 Lasttyp
Ange godsets lasttyp enligt kodförteckning på sid 20 för att
beskriva hur godset var lastat när det avgick från
arbetsstället/logistikpartnern. Det vill säga det yttersta
emballaget/omslutningen när det avgick från
arbetsstället/logistikpartnern.

Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i
ton, markera med kryss

gram ton
6

3

1 0 0 0 0
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5

3 7 0 3 5 6

1 1 5 4 29

W I L H E L M S H A V E

Trafikslag
Ange samtliga trafikslag som används mellan avsändare och
slutlig mottagare. trafikslagen ska anges i den ordning
sändningen transporterats. Använd kodförteckningen på sid 19.
Ange det ”aktiva” trafikslaget Lastbil på tåg kodas som tåg.

Branschkod för varusändningens mottagare
Ange bransch som mottagaren av varusändningen är
verksam i, enligt kodförteckning på sid 19

Mottagarens postnummer vid leverans inom Sverige
För mottagare i Sverige, ange postnummer

7 8

9

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

Mottagare inom Sverige Mottagare utanför Sverige

Samtliga trafikslag
7

Bransch-
kod

Slutdestination
Postnummer 98

Slutdestination
Postort

Land-
kod

Mottagande land och ort vid export
För mottagare utanför Sverige, ange närmaste postort för
slutdestinationen och landskod enligt kodförteckning. För
mottagare utanför Europa räcker det om land anges.

10

10

V J

J

V

10

7b Trafikslag
Om samtliga trafikslag ej är känt, ange huvudsakligt trafikslag (dvs.
det trafikslag som används på den längsta sträckan) och markera
med kryss i rutan.

7b

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats

D E
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6

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

Datum
(mån, dag)

1

Postnummer
om annan
adress

Varukod

2
3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not

Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i ton, markera
med kryss 5

4
6

Last-
typ

A Avgående varusändningar inom Sverige och till utlandet (forts.)

gram ton
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7

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

Mottagare inom Sverige Mottagare utanför Sverige

Samtliga trafikslag
7

Bransch-
kod

Slutdestination
Postnummer 98

Slutdestination
Postort

Land-
kod 1010

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats

7b
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8

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

A Avgående varusändningar inom Sverige och till utlandet (forts.)
Datum
(mån, dag)

1

Postnummer
om annan
adress

Varukod

2
3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not

Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i ton,
markera med kryss 5

4

6

Last-
typ

gram ton
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Mottagare inom Sverige Mottagare utanför Sverige

Samtliga trafikslag
7

Bransch-
kod

Slutdestination
Postnummer 98

Slutdestination
Postort

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

A50

A51

Land-
kod 1010

7b

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats
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B Ankommande varusändningar från utlandet

Vilka varusändningar ska räknas?
En ankommande varusändning till arbetsstället/logistikpartner definieras som varje leverans av gods med samma varukod
från en speciell avsändare/säljare (leverantör). Underlaget kan exempelvis vara fakturor, fraktsedlar eller följesedlar.
Var uppmärksam på att om samlingsfakturor för fakturering av ett antal leveranser vid olika tillfällen används som underlag,
räknas varje enskild leverans som en varusändning.

Hur många ankommande varusändningar från
utlandet har arbetsstället och/eller
logistikpartner haft under mätperioden
(20XX-YY-ZZ)?

7
antal varusändningar

Urval av ankommande varusändningar från utlandet
Vi ser gärna att du rapporterar samtliga sändningar under mätperioden. Om det totala antalet ankommande varusändningar

från utlandet under mätperioden överstiger 50 stycken kan du välja om du vill rapportera samtliga sändningar eller göra ett

urval av sändningar. Du får själv göra urvalet. Fördela urvalet över hela mätperioden. Nedan visas en tabell över hur många

sändningar som ska redovisas.

Totalt antal ankommande
varusändningar från
utlandet under perioden

Antal ankommande varusändningar från utlandet som ska redovisas
(minsta antal)

1   -   50 Redovisa samtliga varusändningar

51   -   100 Redovisa varannan varusändning

101   -   250 Redovisa var 5:e varusändning

251   -   500 Redovisa var 10:e varusändning

501   -   1 000 Redovisa var 20:e varusändning

1 001 -  2 000 Redovisa var 40:e varusändning

2 001 -
Vi föreslår att du lämnar uppgifter via en fil istället. Logga in på undersökningens
webbsida, www.trafa.se/vfu för information om hur du går tillväga.

Hur många ankommande varusändningar från
utlandet har valts ut enligt urvalstabellen och
redovisas på de följande uppslagen?

Om antal ankommande varusändningar från
utlandet är noll (0), gå till fråga 9 på sida 21.

8

antal varusändningar
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B Ankommande varusändningar från utlandet

Datum
Datum för ankommande varusändning eller fakturadatum

Fakturavärde exklusive moms och fraktkostnader
Godsets (faktura)värde i SEK exklusive moms och
fraktkostnader. Uppskatta godsvärdet om fakturavärde saknas
eller inkluderar fraktkostnader.

Postnummer för annan mottagarort än det redovisade
arbetsstället.
Ange postnummer om varusändningen skickats till annan adress än
arbetsställets ordinarie adress. Det kan exempelvis gälla om all
redovisning sker hos er men varusändningen fysiskt hanteras av er
logistikpartner.

Varukod
Ange godsets varukod enligt kodförteckning på sida 18.

Vikt exklusive emballage
Ange godsets nettovikt i kilo, exklusive emballage, dvs. inte
fraktberäknad vikt. Vikten får uppskattas om den är okänd eller
om ni endast har tillgång till volymuppgift. Markera med kryss om
uppgift lämnas i gram eller i ton.

1

2

3

4

5

Avsändare utanför SverigeDatum
(mån, dag)

1
8 9

Bransch-
kod

Postort
3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not 4

Varukod

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B12

B11

0 1 0 3

0 1 0 3

K Ö L N

4 1 0 8

1 0 2D E 1 2 0 0 0 0

1 2 0 0 0K Ö L N D E

Land-
kod 9

4
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Lasttyp
Ange godsets lasttyp enligt kodförteckning på sid 20 för att
beskriva hur godset var lastat när det ankom till
arbetsstället/logistikpartnern. Det vill säga det yttersta
emballaget/omslutningen när det avgick från
arbetsstället/logistikpartnern

Trafikslag
Ange samtliga trafikslag som används mellan avsändare och
mottagare. Trafikslag ska anges i den ordning sändningen
transporterats. Använd kodförteckningen sid 19. Ange det ”aktiva”
trafikslaget: Lastbil på tåg kodas som tåg

Branschkod
Ange avsändarens branschkod enligt kodförteckning på
sidan 19.

Avsändande land och ort
Ange närmaste postort och landskod enligt kodförteckning sid
20. För avsändare utanför Europa räcker det om land anges.

7

8

9

6

7
65

Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i ton,
markera med kryss

Samtliga trafikslag

Mottagare
Postnummer om
annan adress 2

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B12

B11

6 2 1 0

5 0 0 x V S

V S 2 3 1 4 2

Last-
typ

gram ton

7b Trafikslag
Om samtliga trafikslag ej är känt, ange huvudsakligt trafikslag (dvs.
det trafikslag som används på den längsta sträckan) och markera
med kryss i rutan.

7b

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats

2 4

2 4
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Ankommande varusändningar från utlandet (forts.)B

Avsändare utanför Sverige

Bransch-
kod

Postort
9

Land-
kod

Varukod
3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not

Datum
(mån,dag)

1

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

498

KAMFS 2015:3 
TRAFAFS 2015:1 



14

Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i ton,
markera med kryss 5

7Samtliga trafikslag

Mottagare
Postnummer om
annan adress 2

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B27

B28

B29

B30

B31

B32

B33

Last-
typ

6gram ton 7b

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats
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Ankommande varusändningar från utlandet (forts.)B

Avsändare utanför Sverige

Bransch-
kod 8

Postort
9

Land-
kod

Varukod
3

Värde i SEK
(exkl. moms och fraktkostnader)
Om värdet är 100 miljoner
kronor eller mer, se not 4

Datum
(mån,dag)

1

B34

B35

B36

B37

B38

B39

B40

B41

B42

B43

B44

B45

B46

B47

B48

B49

B50

B51

9
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Vikt (nettovikt i kg)
Om vikten är i gram eller i ton,
markera med kryss 5 7Samtliga trafikslag

Mottagare
Postnummer om
annan adress 2

B34

B35

B36

B37

B38

B39

B40

B41

B42

B43

B44

B45

B46

B47

B48

B49

B50

B51

6

Last-
typ

gram ton
7b

Endast huvudsakligt
trafikslag har redovisats
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Varukoder
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Trafikslag Branschkod

Samtliga trafikslag ska anges i
blanketten i den ordning de
förekommer. Det aktiva
trafikslaget kodas, exempelvis
kodas lastbil på färja som färje-
transport

I avsnitt A ska den bransch skrivas som mottagaren av varusändningen är verksam i.
I avsnitt B ska den bransch skrivas som avsändaren av varusändningen är verksam i.

18
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Lasttyp Länder

19

0. Flytande bulkgods, t.ex. oljor, mjölk

1. Fast bulkgods, t.ex. grus, spannmål

21. Containrar, växelflak och andra utbytbara lastenheter, 20 fot

22. Containrar, växelflak och andra utbytbara lastenheter, större än 20
fot och mindre än 40 fot

23. Containrar, växelflak och andra utbytbara lastenheter, 40 fot

24. Containrar, växelflak och andra utbytbara lastenheter,
större än 40 fot

3. Andra containrar, växelflak och utbytbara lastenheter,
mindre än 20 fot.

6. Självgående mobila enheter, t.ex. personbilar, motorredskap,
levande djur, traktorer och dylikt

4. Pallastat (pallagt, palletiserat) gods, t.ex. rullburar,
palletter, öppna pallar, bärarpallar och blockpallar

7. Andra mobila enheter, ej självgående

8. Okänt

9. Andra godstyper, dvs. ej uppräknade ovan. T.ex.
lådor och lösa, ej förpackade delar och förslingat
gods.

KAMFS 2015:3 
TRAFAFS 2015:1 



Kommentarer

Hur många minuter tog det att ta fram
uppgifterna och besvara blanketten? minuter

9

Kontaktperson
Namn (TEXTA)

E-post Mobil

Telefon (riktnr och abonnentnr)

Tack för Er medverkan!

20

Befattning
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