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Sammandrag: 

Världen präglas av coronapandemin (COVID-19) och speciellt flygindustrin inklusive 
flygfrakten, som också används för varuimporten från Kina till Finland, har drabbats 
exceptionellt hårt bland annat på grund av de globala restriktionsåtgärderna. 
Avhandlingens syfte, då tidigare studier inom kontexten inte identifierades, är att 
multidimensionellt undersöka inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina till 
Finland, åtgärderna för att dämpa dess logistiska störningar och de finländska 
företagens flygspeditionsupplevelser under pandemin hittills. Studien behövs då 
coronapandemin kan ha ändrat på förutsättningarna för flygspeditionsverksamheten.  
 
I den teoretiska referensramen behandlas fundamenten för flygfrakten och 
flygspeditionen med fokus på flygverksamheten mellan Kina till Finland både ur ett 
operativt- och ett kundperspektiv. Inverkan av COVID-19 på verksamheten behandlas 
utifrån ett extensivt källupplägg, vilket också gäller för den kundupplevda logistiska 
tjänstekvaliteten. Dessutom tillämpas teoretiska modeller för att systematiskt kunna 
undersöka den kundupplevda tjänstekvaliteten. Den empiriska undersökningen stöds 
av triangulering då semi-strukturerade intervjuer och en webbenkät används. 
Intervjuerna tangerar kontextens kärnaktörer dvs. speditions- och flygbolag som är 
tjänsteleverantörer. Enkäten beaktar kunderna m.a.o. företag registrerade i Finland.    
 
Resultaten indikerar på att COVID-19 påverkar flygimporten från Kina till Finland på 
diverse sätt. De primära störningarna härstammar från reducerad fraktkapacitet, 
stigande fraktpriser och fluktuerande ledtider. Datainsamlingarna som representerar 
tjänsteleverantörerna och uppdragsgivarna korrelerar huvudsakligen med varandra, 
vilket stöder pålitligheten av indikationerna. Alternativa lösningar för att dämpa de 
ovannämnda störningarna existerade redan före pandemin och nya har även lanserats 
under pandemin. Indirekta flygrutter via Centraleuropa och en partiell övergång till 
tågtransporter identifieras som de populäraste alternativen på basis av studien. 
 
Konklusionerna är att COVID-19 utgör externa utmaningar som delvis påverkar 
negativt tjänsteleverantörernas förmåga att erbjuda flygspeditionstjänsten från Kina 
till Finland jämfört med det normala marknadstillståndet. Utmaningarnas 
konsekvenser återspeglas också delvis till den kundupplevda logistiska tjänste-
kvaliteten, vilket speditörerna bör beakta mera i framtiden. Flygfraktens unika särdrag 
kan dock inte åstadkommas med alternativa transportmedel och därför drivs efter-
frågan av marknaden. Således påträffas mervärdesgenerering och positiva kund-
upplevelser fortsättningsvis. Då pandemin är pågående och marknaden volatil föreslås 
fortsatta forskningsinsatser för att replikera undersökningen under dess faser för att 
generera mera information och jämföra fynden för att evaluera resultaten ytterligare. 

Nyckelord: B2B, Coronapandemi, COVID-19, Finland, Flygfrakt, Internationella 
Transporter, Kina, Leveransservice, Tjänstekvalitet, Spedition, Varuimport 
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1 INLEDNING 

Finlands geografiska läge och en öppen marknadsekonomi är faktorer som bidrar till att 

utrikeshandeln, inklusive importen och exporten, är fundamentala för Finlands ekonomi 

och utrikeshandelns roll förstärks under ekonomiska cykler (Finlands Näringsliv 2020). 

Flera industrier i Finland är beroende av varuimporten speciellt olje-, kemi-, och 

elektronikindustrin. Elektronikkomponenter, fordonsdelar, medicinska preparat och 

råmaterial har den största efterfrågan inom den finländska varuimporten. Dessutom 

importeras cirka 80 % av de ovannämnda halvfärdiga produkterna. (Etla 2020a) 

Globaliseringen har också en direkt inverkan på företagsverksamheten och logistiken. 

Inom många branscher har produktionen flyttats till en varierande grad utanför Europa 

till t.ex. Kina för att uppnå kostnadseffektivitet. (Alon et al. 2007) Även om europeiska 

länder som t.ex. Tyskland och Sverige är viktiga handelspartner för Finland har 

globaliseringen lyft på Asiens roll, vilket har lett till att t.ex. Kina är Finlands fjärde 

största importland (Tullen 2019). Figur 1 konkretiserar Kinas starka position för 

varuimporten jämfört med andra asiatiska länder, i detta fall Japan och Sydkorea.  

 

Figur 1 Importen från Asien månatligen 2016-2018, redigerad av skribenten (Tullen 2018) 

Från ett logistiskt perspektiv bidrar globaliseringen dock till längre och allt mer 

komplexa flödeskedjor, vilket generellt ökar risker för störningar. Därutöver har 

logistiska trender som t.ex. utkontraktering och mindre lagernivåer bidragit till minskad 

spänstighet inom de globala flödeskedjorna. (Grant 2014) Kostnadseffektivitetens 

hållbarhet ur ett riskperspektiv kan därför ifrågasättas, vilket konkretiseras av ett flertal 

risker som realiserats p.g.a. den senaste globala krisen, coronapandemin (COVID-19). 

Pandemin utgör en global chock för logistiken samt utbudet och efterfrågan som en följd 

av globala restriktionsåtgärder (Etla 2020b). Bland de realiserade riskerna finns enligt 

Ojala (2020) diverse störningar för internationella transporter som bidrar t.ex. till längre 

och fluktuerande ledtider samt ökade transportkostnader för värdekedjans aktörer.  
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En följd av globaliseringen som ovan nämns är geografiskt längre materialflöden. Längre 

avstånd och därmed längre transporttider motverkas genom att utnyttja snabba 

transportalternativ dvs. främst flyget (Melin 2011). Efterfrågan för flygtrafiken mellan 

Kina och Finland har noterats av ett antal flygbolag primärt Finnair som strategiskt har 

satsat på Asientrafiken både då det gäller rutter och transportutrustning (Finavia 2019a; 

Finavia 2019b). Tabell 1 påvisar att flyget som transportmedel i den finländska 

utrikeshandeln ökade under 2018–2019 med 19 %, vilket stöder antagandet om att 

kortare ledtider för internationella transporter försöker uppnås inom utrikeshandeln. 

Behovet av korta tider härstammar från t.ex. interna processer eller kundbehov (Grant 

2014). Däremot har COVID-19 bl.a. lett till att Finnair stundvis har avbrutit linjetrafiken 

till Kina (Finnair 2020a). Flygfraktsvolymerna från Kina till Europa minskade även med 

66 % mellan januari och februari 2020 jämfört med året 2019 (Utrikesministeriet 2020). 

Tabell 1 Utrikeshandelns transportsätt 2018-2019, redigerad av skribenten (Tullen 2020a) 

 

Utöver transportmedel och ruttnätverk kräver utrikeshandeln samt logistiken extensiv 

kunskap och partnernätverk. Dessa attribut och tjänster förses av speditionsbolag som 

sköter transportuppdrag. Utöver fundamentala speditionstjänster i utrikeshandeln som 

t.ex. förtullning bidrar speditörerna till den logistiska kostnadseffektiviteten som är 

viktig för företagens konkurrenskraft. (Logistiikan Maailma 2020a; Suomen Huolinta- 

ja Logistiikkaliitto ry 2020a) I kontexten av service och tjänster är kundbehov och 

logistisktjänstekvalitet relevanta faktorer som påverkar kundernas beteende. Speditörer 

som lyckas tillfredsställa sina uppdragsgivare kan upprätthålla kundrelationer och vinna 

marknadsandelar av konkurrenter som misslyckas med tillfredställningen. Generellt sätt 

påverkar dock kriser, inklusive coronapandemin (Remko 2020), företagens beteenden 

och verksamheter (Cortez & Johnston 2020). Då COVID-19 utgör ett enastående globalt 

marknadstillstånd leder det till att antaganden är riskfyllda ifall kundbehoven inom 

speditionen antas korrelera med den normala marknadssituationen. Dessutom påpekar 

Storhagen (2011 s. 200) att ”[...] ju osäkrare miljön är, desto större är behovet av en väl 

utvecklad logistisk”, vilket understryker kännedomen om de verkliga kundbehoven.  

Transportsätt

1000 t Andel % 1000 t Andel % Förändring %

Sjötransporter 91 134 84,1 91 081 84,4 0

Inlands vattentransporter 533 0,5 404 0,4 -24

Landsvägstransporter 14 524 13,4 13 940 12,9 -4

Flygtransporter 267 0,2 317 0,3 19

Andra 1 944 1,8 2 181 2,0 12

Transporterna sammanlagt 108 402 100,0 107 924 100,0 0

2018 2019
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1.1 Problemformulering 

I det inledande kapitlet nämns Finlands beroende av utrikeshandeln och importen (Etla 

2020a; Finlands Näringsliv 2020), trenden av globalisering (Alon et al. 2007), behovet 

av internationella transporter samt logistisk expertis som bidrar till utformningen av 

speditionstjänsterna (Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2020a). Därtill har 

coronapandemin bidragit till utmaningar för transporterna (Ojala 2020), speciellt för 

flygtransporterna (Finnair 2020a; Utrikesministeriet 2020). Då flygtransporternas 

användning i den finska utrikeshandeln har ökat (Tullen 2020a) kan flygets betydelse 

anses vara hög för importen från viktiga importländer som Kina (Tullen 2019), vars 

avstånd motverkas av snabba transportlösningar (Melin 2011). Vid tidpunkten för 

avhandlingens utformning identifierar skribenten inga tidigare forskningsinsatser som 

undersöker påverkan av coronapandemin ur den finska flygimportens perspektiv, vilket 

understöds av att fenomenet är nytt och pågående. Däremot har tidigare studier noterat 

att kundbeteendet skiftar varierande inom branscher p.g.a. coronapandemin (Cortez & 

Johnston 2020) och att nya utmaningar för internationella materialflöden framkommer 

(Remko 2020). Därför blir kundbehov och den kundupplevda logistisktjänstekvaliteten 

även relevanta forskningsområden som sannolikt också är obemärkta då tidigare studier 

inte hittas i avhandlingens kontext. Således är det motiverat att även anlita ett 

kundperspektiv eftersom alla finländska företag som engagerar sig i utrikeshandeln kan 

påverkas av coronapandemins logistiska störningar. Genom triangulering kan både 

flygtransportkedjans tjänsteleverantörer, dvs. flygbolag och speditörer, samt 

uppdragsgivare, dvs. finländska företag, som köper flygspeditionstjänster undersökas. 

Pandemins påverkan kan därför beaktas djupare och likheter eller skillnader påvisas.  

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att multidimensionellt undersöka inverkan av COVID-19 på 

flygimporten från Kina till Finland, åtgärderna för att dämpa dess logistiska störningar 

och de finländska företagens flygspeditionsupplevelser under pandemin hittills. Syftet 

tangerar de kunskapsluckor som framförs i problemformuleringen och tar hänsyn till 

både tjänsteleverantörer och uppdragsgivare inom flygfrakten. Därmed understöder 

syftet strävan efter att få en rationellare uppfattning om utmaningarna och 

möjligheterna för flygimporten från Kina till Finland under den pågående corona-

pandemin, vilket är betydelsefullt p.g.a. det finländska näringslivets importberoende 

som även har en samhällelig inverkan. För att uppnå syftet har tre forskningsfrågor 

utformats som systematiskt bör stöda studiens upplägg enligt Fisher & Buglear (2010).  
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Forskningsfrågorna för avhandlingen är: 

1. Hur har COVID-19 inverkat på flygimporten från Kina till Finland hittills? 

2. Hurdana åtgärder har vidtagits för att dämpa de logistiska störningarna av 

COVID-19 i flygimporten från Kina till Finland? 

3. Vilka är de finländska företagens upplevelser gällande flygspeditionen från Kina 

till Finland under COVID-19? 

Avhandlingen och dess teoretiska samt empiriska innehåll kan bidra till ökat mervärde 

på diverse sätt. Den teoretiska delen ger en överblick över hur pandemin kan ha påverkat 

flygimporten från Kina till Finland och hur utmaningarna har lösts hittills, vilket kan 

anses vara relevant för företag som importerar varor, speditörer och staten som 

engagerar sig i anskaffning av skyddsutrustning och medicinska virustester. Den 

empiriska delen strävar efter att verifiera påverkan genom semi-strukturerade 

intervjuer, för att generera en djupare förståelse (Fisher & Buglear 2010; Patton 2015), 

med informanter som representerar kontextens kärnaktörer. Därtill undersöks de 

finländska företagens flygspeditionsupplevelser under coronapandemin, med en webb-

enkät som möjliggör undersökandet av större sampel (Bryman & Bell 2005; Saunders et 

al. 2015), för att bilda en uppfattning om hur speditörerna klarat sig. Speditörernas 

förståelse för kundbehov är viktigt speciellt under pandemin för att vid behov utveckla 

verksamheten, vilket gynnar kunderna och det finska samhället vars behov tillfredsställs. 

1.3 Avgränsningar 

Flygfraktsverksamheten och varuimporten beaktas endast från Kina till Finland. 

Inverkan av COVID-19 på flygimporten undersöks primärt från ett makroperspektiv. De 

undersökta kärnaktörernas interna konsekvenser av COVID-19 som inte direkt har en 

koppling till flygfrakten kommer inte att behandlas i avhandlingen.  

Kundperspektivet avgränsas till speditionsbolagens finländska företagskunder. Med de 

finländska företagen anses alla företag som är registrerade i Finland och som idkar aktiv 

företagsverksamhet samt använder sig av flygfrakt för importen från Kina till Finland. 

Även potentiella multinationella bolags dotterbolag som är registrerade i Finland 

accepteras till samplet i avhandlingens empiriska undersökning. Resultatet av den 

empiriska undersökningen och de genererade indikationerna för kundernas upplevda 

speditionstjänstekvalitet representerar endast de företag som den ovannämnda 

avgränsningen utgör och är därmed inte överförbar utanför denna avhandlings kontext.  
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Coronapandemin är i en aktiv fas vid utformningen av denna magisteravhandling. 

Informationen om de logistiska konsekvenserna lokalt och globalt som t.ex. lokala 

restriktioner och varierande marknadsreaktioner genereras samt uppdateras konstant. 

Härledes grundar sig avhandlingen på den nyaste informationen som finns till hands vid 

tidpunkten av utformningen. En betydande del av avhandlingens teoretiska referensram 

och datainsamlingarnas fynd är därmed tidsbundna specifikt till den tidsperiod då 

studien framställs dvs. 9.4.2020-23.9.2020. 

1.4 Begreppsdefinitioner 

I tabell 2 definieras centrala termer som kommer att användas konsekvent genom denna 

magisteravhandling. Begreppsdefinitionerna är från Nationalencyklopedin (2020). 

Tabell 2 Definitioner på centrala termer som används i avhandlingen 

Begrepp Definition 

COVID-19 Luftvägssjukdom orsakad av ett virus i 
gruppen coronavirus; viruset 
identifierades första gången hos 
människa i Kina 2019. 

Frakt  Organiserad transport av (större gods). 

Linjetrafik  Yrkesmässig trafik för regelbundna 
transporter av personer eller gods. 

Pandemi Epidemi, vanligen av infektionssjukdom, 
som sprids över världsdelar. 

Service  Åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte 
att betjäna kunder. 

Spedition Verksamhet som innebär att för annans 
räkning ombesörja mottagning, 
transport, lagring, omlastning, 
tullbehandling m.m. av gods. 

Tjänst Aktivitet vars syfte är att tillgodose vissa 
behov. 

Transport Förflyttning av gods eller personer; för 
gods även tillhörande hantering såsom 
av- och pålastning. 

Uppdragsgivare Person eller organisation som givit någon 
ett visst uppdrag. 
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1.5 Informationssökningsprocessen 

För utformningen av denna magisteravhandling har diverse källor bl.a. litteratur, 

tidigare vetenskapliga studier och internetkällor utforskats extensivt för att uppnå en 

möjligast hög tillförlitlighet, reliabilitet och validitet på både primär- och sekundärdata. 

Detta är viktigt med tanke på den teoretiska referensramen som även utgör startpunkten 

till avhandlingens empiriska del. Därutöver används även sekundärdata som grunden 

till de empiriska datainsamlingarna och deras frågeställningar. Tillvägagångssättet 

bidrar till att det är kritiskt att källupplägget som utgör grunden till den fortsatta 

forskningsinsatsen är högklassig för att undvika empiriska resultat med låg reliabilitet 

och validitet. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015; Saunders et al. 2015; Silverman 2005). 

Oavsett ifall det är frågan om primär- eller sekundärdata är källkritiken i en viktig roll 

(Hanken Svenska handelshögskolan 2020a). Speciellt vid utforskningen och 

användningen av internetkällorna beaktades källkritiken i en högre grad. Vid valet av 

databaserna, för att kartlägga tidigare vetenskapliga studier, användes t.ex. välkända 

databaser bl.a. Emerald Journals, Google Scholar, SAGE Journals, ScienceDirect och 

ResearchGate. För att identifiera möjligast många relevanta tidigare forskningsinsatser 

användes ett flertal sökord och sökordskombinationer på både engelska, svenska och 

finska. Engelska sökord som användes var bl.a. air freight, supply chain risk 

management, logistics service quality. På svenska användes bl.a. flygfrakt, spedition, 

logistiktjänstekvalitet. Finska sökord var bl.a. lentohuolinta, toimitusketjun 

riskienhallinta, asiakastyytyväisyys. Majoriteten av de relevanta och tillgängliga 

forskningarna inom dessa ämnesområden är skrivna på engelska. Därför användes 

sökordskombinationer som COVID-19 and air freight, transportation and resilience, 

freight forwarding and disruptions, third-party logistics and service attributes. 

Resultatet av den omfattande informationssökningsprocessen är att endast ett fåtal 

tidigare studier hittas inom avhandlingens ämnesområde eller studier som indirekt 

tangerar flygfrakten från Kina till Finland varierande. Skribentens kandidatavhandling 

(Davidson 2019) är den enda identifierade studien som direkt berör flygspeditionen från 

Kina till Finland, men detta före coronapandemin, och där undersöks endast kundbasen 

för kandidatavhandlingens uppdragsgivare. För kundperspektivet med kundupplevd 

logistisktjänstekvalitet finns det globalt diverse studier i olika logistiska kontexter som 

tillämpas för avhandlingen (se bilaga 1 & 2). I den finländska kontexten är dessa likaså 

begränsade, som nämns i kapitel 1.1, och inom flygspeditionen från Kina till Finland är 

skribentens kandidatavhandling med ett mikroperspektiv den enda upptäckta studien. 
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1.6 Avhandlingens struktur 

För att underlätta läsandet av denna avhandling klargörs strukturen i en kronologisk 

ordning. I det inledande kapitlet redogjordes studiens kontext, utgångspunkt, problem-

formuleringen, syftet inklusive de tre forskningsfrågorna och avgränsningarna.  

Kapitel 2 – Flygfrakt och speditionsverksamhet; behandlar fundamenten för 

flygimporten i form av: flygfrakt, flygnätverket mellan Kina och Finland samt 

flygspedition och speditionstjänsterna. Inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina 

och Finland behandlas också extensivt. Därutöver behandlas kundperspektivet dvs.  vad 

som kan påverka den kundupplevda tjänstekvaliteten och hur detta kan undersökas. Den 

teoretiska referensramen strävar efter att bilda en helhet som representerar det 

nuvarande flygimportlandskapet från Kina till Finland inklusive flygspeditionens roll. 

I kapitel 3 – Metod; redogörs de tillämpade kvalitativa och kvantitativa forsknings-

strategierna samt deras styrkor och svagheter. Den valda multidimensionella 

forskningsmetoden, tillvägagångsättet, uppbyggnaden av forskningsinstrumenten för 

datainsamlingarna samt dataanalysernas genomförande introduceras. Därtill 

kommenteras datahanteringsprocessen, empirins objektivitet och det utformade 

ramverket för att evaluera avhandlingens forskningskvalitet.    

I kapitel 4 – Resultat; klargörs bakgrundsinformationen till datainsamlingarna dvs. hur 

det utformade tillvägagångssättet tillämpades i praktiken och ett hurdant 

informantupplägg samt sampelstorlek slutligen uppnåddes. Därefter rapporteras de 

genererade resultaten för enkäten och de semi-strukturerade intervjuerna.   

I kapitel 5 – Analys; utförs analysen för forskningsfrågorna i en kronologisk ordning och 

på ett multidimensionellt sätt. Dels jämförs resultaten av de utförda datainsamlingarna 

systematiskt med varandra men resultaten jämförs också med den teoretiska 

referensramen som utgörs av kapitelhelheten två och som dessutom innehåller tidigare 

forskningsinsatser vars resultat återspeglas till denna studie.  

I kapitel 6 – Konklusioner; sammanställs slutsatserna på basis av avhandlingens fynd 

m.a.o. kopplas forskningsfrågorna till den teoretiska referensramen, resultaten och 

analysen. En bedömning av forskningskvaliteten utförs också för att transparent 

indikera studiens helhetsmässiga styrkor och svagheter. Avhandlingens teoretiska och 

praktiska kontributioner presenteras och förslag till fortsatta forskningsinsatser 

framförs på basis av identifierade behov som kvarstår efter denna forskningsinsats.   
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2 FLYGFRAKT OCH FLYGSPEDITIONSVERKSAMHET 

I det inledande kapitlet nämndes globala trender inom logistiken som t.ex. globalisering 

och behovet av kortare ledtider som driver efterfrågan på flyget som transportmedel 

inom utrikeshandeln (Grant 2014). En direkt följd av den multidimensionella och 

komplexa internationella logistiken är trenden av att företag prioriterar deras 

kärnverksamhet och utkontrakterar logistiken till en varierande grad till speditörer. 

Därmed anlitas speditionsbolag för att sköta transportuppdrag och bidra till mervärde 

som fundamentalt stöder kundernas logistiska kostnadseffektivitet. (Huang et al. 2019)  

Den teoretiska referensramen består av sju delrubriker. Först redogörs grunderna till 

flygfrakten, flygnätverket mellan Kina och Finland samt flygspeditionen och 

speditionstjänsterna. Sedan behandlas inverkan av COVID-19 på flygfrakts-

verksamheten extensivt. Därefter presenteras relevanta teorier och tidigare 

forskningsresultat förknippat till logistiska kundupplevelser, speditionstjänsteattribut 

och kundupplevd logistisktjänstekvalitet. Slutligen sammanfattas det centralaste. 

Strukturen av den teoretiska referensramen som beskrevs ovan beaktar med andra ord 

tre huvudteman; flygfrakt, flygspedition och kundupplevd logistisktjänstekvalitet. Syftet 

med närmandesättet är att behandla relevanta delar som ger en fundamental bild över 

det normala landskapet inom flygfrakten och flygspeditionen. Detta närmandesätt har 

valts för att först klargöra utgångspunkterna för avhandlingens kontext för att sedan 

kunna behandla mångsidigt konsekvenserna av COVID-19 för flygfrakten från Kina till 

Finland. På så sätt kan kontrasten mellan de två marknadstillstånden konkretiseras.  

2.1 Fundamenten för flygfrakten 

Efterfrågan på flyget som transportmedel ökade märkbart under 1900-talet, vilket kan 

betraktas som en av de största transportmedelrelaterade förändringarna. Trenden drevs 

huvudsakligen av den växande persontrafiken som bidrog till en global expansion av 

linjetrafiken. I dag är linjetrafiken fortfarande grundstenen för flygfrakten trots att 

passagerarplanen har en mindre fraktkapacitet jämfört med fraktplanen. Detta beror 

främst på den höga frekvensen av linjetrafiken, vilket stöder den totala fraktkapaciteten. 

(Melin 2011; Storhagen 2011) Tekniska lösningar inom linjetrafiken stöder också 

flygfrakten. Speciellt inom den interkontinentala trafiken används widebody- och 

macrobody-flygplan (se figur 2) som bidrar till en ökad fraktbärförmåga både gällande 

vikten och dimensionerna jämfört med narrowbody-flygplan som används primärt på 

inrikes rutter. (Givoni & Rietveld 2009; Schmitt & Gollnick 2016)  
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Figur 2 Flygplanskropparna som används för flygfrakten (Schmitt & Gollnick 2016) 

Flygfraktens möjligheter och utmaningar är därmed kopplade till flygindustrin till vars 

särdrag hör bl.a. ett flertal aktörer, flygallianser, internationell lagstiftning, höga 

kostnader, små marginaler och beroendet av externa faktorer dvs. först och främst 

världsekonomin (Niiranen 2010; Wittmer & Bieger 2011). Det nämndes ovan att 

efterfrågan på flyget som transportmedel har ökat. Figur 3 visar utvecklingen av fraktton 

per kilometer på linjetrafiken 2009–2018, vilket till en stor grad indikerar på en växande 

trend med t.ex. en ökning på 3,6 % mellan 2017–2018 (ICAO 2018). Däremot 

identifierades ett fall på 3,3 % vid jämförelsen av fraktton per kilometer under åren 2019 

och 2018, vilket bryter den positiva utvecklingen, enligt IATA (2020a). Den negativa 

utvecklingen som identifierades för 2019 korrelerar bl.a. med att den globala 

världshandeln minskade med 0,4 %, första gången sedan finanskrisen 2009 (Bloomberg 

2020). Därmed påverkar världshandeln, inklusive näthandeln som är en av de främsta 

tillväxtfaktorerna, direkt utvecklingen av flygfraktsmängden globalt (ICAO 2017). 

 

Figur 3  Linjetrafikens utveckling av frakttonkilometer (i miljarder) 2009-2018 (ICAO 2018) 
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De främsta särdragen för flygfrakten är att varorna kan ha ett högt finansiellt värde, 

godsattributen kan bidra till ett behov av en snabb hanteringsförmåga och 

transportalternativ eller så kan de vara tidskritiska, vilket innebär att alternativa 

transportmedel inte är användbara (ICAO 2016; Logistiikan Maailma 2020b; Melin 

2011). Produktkategorier som korrelerar med dessa särdrag är bl.a. elektroniska 

komponenter, fordonsdelar, medicinska tillbehör och färskvaror. Därutöver har 

flygfrakten ofta en lägre enhetlig bruttovikt jämfört med t.ex. sjöfrakten. Godset kan 

dock även vara tyngre som t.ex. industriella reservdelar som är tidskritiska. (Karhunen 

& Hokkanen 2014) Dessa fraktexempel representerar även den finska importen (Etla 

2020a). Även om flygfrakten endast representerade 0,3 % av fraktvolymen i Finlands 

utrikeshandel år 2019 (se tabell 2) är det nämnvärt att flygfraktens globala värde 

representerar ca 35 % av hela världshandeln enligt IATA (2020b).  

Den främsta fördelen med flygfrakt är att transporttiden för internationella transporter 

med långa geografiska avstånd kan förkortas jämfört med sjö- och rälstransporter. Detta 

stöder både tidskritiskhet som härstammar från affärsprocesser eller godsattributen och 

kostnadseffektivitet. (Karhunen & Hokkanen 2014; Logistiikan Maailma 2020b) 

Flygfraktens standardiserade lastmoduler bidrar också till logistisk effektivitet även i 

flygterminalerna (Jahre & Hatteland 2004; Melin 2011). Då flygfrakten möjliggör 

kortare transporttider stöder transportsättet också logistiska trender som t.ex. Just-in-

Time-filosofin som strävar efter låga lagernivåer och på så sätt en lägre kapitalbindning. 

(Logistiikan Maailma 2020b; Storhagen 2011; Veselko & Jakomin 2006). Därutöver kan 

tillförlitligheten, säkerhetsnivån och det extensiva globala ruttnätverket nämnas som 

märkbara attribut som bidrar till att flygfrakten kan ses som ett lukrativt alternativ 

jämfört med de övriga internationella transportmedlen (IATA 2020c; Logistiikan 

Maailma 2020b; Melin 2011). 

De främsta nackdelarna med flygfrakten tangerar ekonomiska och miljömässiga 

aspekter. Flygfrakten har den högsta kilobaserade transportkostnaden jämfört med de 

resterande internationella transportalternativen. Detta är den främsta orsaken till att 

flygfrakten inte anlitas i en större utsträckning, utan karaktäriseras istället av vissa 

produktgrupper, som det redogjordes för ovan. På grund av infrastrukturen och 

ruttnätverken som behövs för flygfrakten, förekommer även inflexibilitet till en viss grad 

jämfört med t.ex. vägtransporter, vilket ytterligare påverkas av det cykliska utbudet- och 

efterfrågan samt protektionism länder emellan. (Karhunen & Hokkanen 2014; 

Logistiikan Maailma 2020c; Melin 2011; Storhagen 2011) Även om transporttiderna för 
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flygfrakten kan vara korta tack vare direkta rutter är det nämnvärt att indirekta rutter, 

med mellanlandningar, kan bidra till längre transporttider, ett ökat behov av 

materialhantering och ökade risker för bl.a. fraktskador. Indirekta rutter kan också 

innebära vägtransporter från t.ex. europeiska knytpunkter till bl.a. Norden. Med andra 

ord är flygfrakten även beroende av andra transportmedel och kräver därför till en 

varierande grad multimodala transportlösningar. (Karhunen & Hokkanen 2014; Melin 

2011) Den negativa miljöpåverkan förorsakas primärt av utsläppen. De direkta utsläppen 

bidrar till ca 3 % av EU:s och 2 % av världens totala växthusgasutsläpp. År 2020 är 

luftfartens utsläpp exempelvis 70 % högre jämfört med året 2005 och ifall nya initiativ 

inte implementeras estimeras utsläppen att växa över 300 % före året 2050. (European 

Comission 2020) Därtill bidrar flygverksamheten exempelvis till ljudutsläpp (European 

Comission 2019a). Dessutom är det anmärkningsvärt att då flygfrakten primärt baserar 

sig på linjetrafiken bör även passagerartrafikens miljöbelastning beaktas för den totala 

miljöansträngningen. Passagerartrafikens miljöbelastning innebär t.ex. bagagemängder 

som påverkar fraktkapaciteten och bränsleförbrukningen samt genereringen av avfall i 

diverse former under flygen (Mehta 2015; Tofalli et al.  2017). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den traditionella företagsverksamheten inte 

möjliggör exkluderandet av transporter. Logistiska trender som globaliseringen (Grant 

2014) och produktionskoncentreringen till bl.a. asiatiska länder (Grünig & Morschett 

2011) leder till behovet av internationella transporter med längre geografiska avstånd 

och risker. Även om flygfrakten bidrar till högre direkta fraktkostnader jämfört med 

internationella sjö-, tåg-, och vägtransporter, kan de indirekta kostnaderna som med-

följer längre transporttider, kapitalbindning och risker bidra till högre totalkostnader. 

Det är även nämnvärt att suboptimering av leveranskedjor inte gynnar kostnadseffektiv 

logistik och stöder därmed inte heller företagens helhetsmässiga konkurrenskraft, vilket 

är viktigt för att prestera bra i dagens marknadslandskap (Handfield & Nichols 1998). 

2.2 Flygnätverket mellan Kina och Finland 

I kapitel 2.2.1 redogörs historien, ruttupplägget och aktörerna för att konkretisera 

fundamentet för flygverksamheten mellan Kina och Finland. Ruttalternativen, både 

direkta och indirekta, behandlas i en högre detaljgrad i kapitel 2.2.2. Flygflottan för 

Asientrafiken och flygfraktskapaciteten behandlas i kapitel 2.2.3. De statistiska 

särdragen för varuimporten från Kina till Finland klargörs sedan i kapitel 2.2.4. De 

ovannämnda ämnesområdena och kapitlen baserar sig på den helhetsmässiga 

verksamheten som existerade före coronapandemin. 
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2.2.1 Verksamheten 

Linjetrafiken mellan Kina och Finland har långa rötter och verksamheten är unik på 

diverse sätt. Den positiva ruttutvecklingen fick sin start år 1954 då ett snävt flygavtal 

mellan Kina och Finland åstadkoms men som ändå utgjorde fundamentet för fortsatta 

ruttavtal. Nyckeln till tillväxten var primärt kringgåendet av den existerande 

protektionismen (Melin 2011; Karhunen & Hokkanen 2014) som tidigare hade bidragit 

till en stängd flygmarknad i Kina (Logistiikan Maailma 2020c; YLE 2018). Finnair flög 

år 1988 för första gången till Peking. Samtidigt var Finnair det första västerländska 

flygbolaget som flög från Europa till Kina utan mellanlandningar. År 2002 lanserade 

Finnair dagliga flyg till Hong Kong. År 2003 lanserades rutten till Shanghai och Finnair 

var det enda nordeuropeiska flygbolaget som hade åstadkommit detta hittills. År 2012 

var Finnair återigen det först flygbolaget som lanserade en direkt rutt mellan Europa och 

Chongqing, vilket fick följe av rutten till Xi’an år 2013. Den direkta rutten till Guangzhou 

lanserades sedan år 2016. (Finnair 2020b)  

Den kortaste geografiska rutten från Kina till Europa går via Helsingfors p.g.a. Finlands 

position (Finnair Cargo 2020a). Detta är en vägande orsak till att Finnair strategiskt har 

investerat kraftigt i utvecklingen av deras asiatiska verksamhet, inklusive Kina, och byggt 

en ny flygfraktsterminal i Helsingfors för att stöda en fortsatt tillväxt (Finnair Cargo 

2020b). Före COVID-19 erbjöd Finnair 11 direkta rutter till kinesiska städer (Finnair 

2020c; Finnair 2020d). Dessa rutter som bidrar till linjetrafiken mellan länderna skapar 

basen för flygfraktsverksamheten, då linjetrafiken huvudsakligen används för den 

internationella flygfrakten (Logistiikan Maailma 2020c; Storhagen 2011). 

Trots att Finnair är den aktivaste aktören som innehar det bredaste ruttnätverket mellan 

Kina och Finland finns det också andra flygbolag som bidrar till det totala ruttutbudet 

och fraktkapaciteten. Det första externa intresset visades av det kinesiska flygbolaget 

Lucky Air som skulle lansera rutten Kunming (Kina) – Chengdun (Kina) – Helsingfors 

med start från och med januari 2018. Rutten skulle flygas med ett widebody-flygplan (se 

figur 2), vilket skulle ha ökat kapaciteten för flygfrakten. Verksamheten inleddes dock 

aldrig. (Talouselämä 2018) Det andra externa intresset visades av det kinesiska 

flygbolaget Juneyao Airlines som planerade och lanserade rutten mellan Shanghai och 

Helsingfors som inleddes i juni 2019. För rutten har ett widebody-flygplan anlitats, vilket 

ökade fraktkapaciteten jämfört med Finnairs tidigare monopolistiska ställning. (Finavia 

2019b; Finavia 2019c) Det tredje externa intresset visades av det kinesiska flygbolaget 

Tibet Airlines som planerade och lanserade rutten Jinan (Kina) – Helsingfors, med 
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öppning i april 2019. På rutten har likaså ett widebody-flygplan anlitats, vilket ytterligare 

stöder den totala fraktkapaciteten. (Finavia 2019d) Samarbetet mellan vissa aktörer kan 

även betraktas som strategiskt eftersom Finnair och Juneyao Airlines meddelade i början 

av året 2020 om lanseringen av ett samriskföretag för rutten Shanghai-Helsingfors. 

Målet är att bidra till en ökad flexibilitet i framtiden i kontexten av rutter, tidtabeller och 

prissättning. (Lentoposti 2020a) Det nyaste intresset visades av Sichuan Airlines som 

planerade och lanserade rutten Chengdu (Kina) – Helsingfors (Finland) – Köpenhamn 

(Danmark) med starten i september år 2019. För rutten har det även allokerats ett 

widebody-flygplan som stöder flygfraktsverksamheten. (Finavia 2019e) 

Då linjetrafiken är nyckeln till flygfraktsverksamheten, som ovan nämnts, blir även 

utvecklingen av passagerarmängderna relevant. Detta p.g.a. att det krävs en efterfråga 

för linjerutterna för att rutter ska lanseras och upprätthållas. Enligt Finavia (2020) 

registrerades det ca 660 000 passagerare för rutterna mellan Kina och Finland år 2019, 

en ökning på 18,1 % jämfört med år 2018. Den kraftiga tillväxten av efterfrågan på 

rutterna har identifierats tidigare, vilket lett till investeringar från Finnair men också ett 

ökat intresse av kinesiska flygbolag (Finavia 2019b) som även redogjordes ovan.  

Ur ett riskperspektiv är det ändå nämnvärt att det makroekonomiska tillståndet har en 

direkt koppling till efterfrågan på passagerarsidan, även om en förhöjd levnadsstandard 

och lukrativa faktorer som bl.a. servicekonceptet med de direkta rutterna och ett 

strategiskt samarbete med Kinesiska myndigheter samt resebyråer existerar (CAPA 

2016). Därtill påvisar coronapandemin hur hela flygverksamheten bromsar in då det inte 

finns förutsättningar för att upprätthålla flyglinjetrafiken lönsamt. Detta är en 

konsekvens som inte endast har att göra med det makroekonomiska läget, utan globala 

reserestriktionsåtgärder som sedan skär ner på passagerarmängderna (Finnair 2020a). 

De realiserade riskerna och konsekvenserna för flygfraktsverksamheten mellan Kina och 

Finland kommer att behandlas extensivt i kapitelhelheten 2.5.  

2.2.2 Ruttalternativen 

I kapitel 2.2.1 framkom att ruttalternativen mellan Kina och Finland är mångsidiga och 

rutterna erbjuds av fyra flygbolag i en varierande grad. Konklusivt bygger det nuvarande 

flygnätverket mellan länderna på direkta linjerutter. I en högre detaljgrad möjliggör 

Finnair, Juneyao-, Tibet-, och Sichuan Airlines flygverksamheten till: Chengdu, 

Chongqing, Guangzhou, Hangzhou, Hong Kong, Nanjing, Shanghai, Shenyang, Xiamen 

och Xi’an (se figur 4). Avgångsfrekvenserna för rutterna varierar beroende på flygbolaget 
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och efterfrågan som påverkas till en del av säsongvariationen. I ett nötskal kan det 

konstateras att Finnair flyger majoriteten av dessa rutter (Finnair 2020c; Finnair 

2020d). Avgångsfrekvenserna är även höga. För sommarsäsongen 2019 hade Finnair ett 

rekordantal på 42 avgångar per vecka (Lentoposti 2019). Juneyao Airlines flyger rutten 

Shanghai-Helsingfors med dagliga avgångar (Finavia 2019b) och Tibet Airlines flyger 

rutten Jinan-Helsingfors samt Sichuan Airlines rutten Chengdu – Helsingfors med två 

avgångar per vecka (Finavia 2019d; Finavia 2019e). Gemensamt för alla rutter är att 

flygtiderna är optimala då majoriteten av destinationerna kan nås inom 10 timmar. 

Flygtiden möjliggör en rotation på 24 timmar där användningsgraden av planen är höga 

och dagliga avgångar möjliga. (CAPA 2016; Finnair 2020c; Finnair 2020d)  

Ett särdrag för Kinas produktion är en geografisk koncentration enligt produktgrupper 

(Wang & Wei 2008). Det breda ruttnätverket som stöds av efterfrågan av persontrafiken 

utgör därmed möjligheter att effektivt erbjuda flygfraktsalternativ för alla primära 

produktgrupper. Risken för denna flygfraktsverksamhet är dock att alla ändringar som 

berör linjetrafiken kommer att påverka flygfrakten m.a.o. ifall kostnaderna för 

flygoperationerna stiger kommer det att ha en negativ inverkan på fraktprissättningen. 

Utvecklingen av passagerarmängderna har även en direkt koppling till ruttalternativen 

och avgångsfrekvenserna som både påverkar flexibiliteten samt fraktkapaciteten. 

(Finnair 2017) 

Trots att de direkta linjerutterna karaktäriserar den nuvarande flygfraktsverksamheten 

mellan Kina och Finland är det nämnvärt att även indirekta rutter, med varierande 

logistiska lösningar, existerar (Logistiikan Maailma 2020c; Melin 2011). De mest 

betydelsefulla europeiska flygfraktsnaven volymmässigt (se figur 4) är Frankfurt, Paris, 

London, Amsterdam och Luxemburg (Airports Council International 2019; Logistiikan 

Maailma 2020c). Bland de främsta flygfraktsaktörerna för dessa flygfraktsnav kan bl.a. 

Air France-KLM, Cargolux, IAG och Lufthansa lyftas fram (Airlines for Europe 2020). 

Flygfrakten är också beroende av vägtransporter som det nämndes i kapitel 2.1. 

Beroendet konkretiseras speciellt då det gäller de europeiska flygfraktsnaven. På de 

europeiska flygrutterna används främst narrowbody-flygplan (se figur 2) som beskrevs i 

kapitel 2.1, vilket utesluter en stor del av flygfrakten p.g.a. restriktioner som tangerar 

vikten eller dimensionerna för flygfrakten. Därmed blir vägtransporterna, med ett flertal 

rutter, ett av de vanligaste och mest kostnadseffektiva alternativen från Centraleuropa 

till Finland. Transporttiden för dessa indirekta alternativ blir dock längre jämfört med 

direkta flygrutter. (Eurocontrol 2009) 
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Figur 4 Direkta rutter mellan Kina och Finland före COVID-19 samt indirekta rutter via 
europeiska flygfraktsnav (tillämpat från Airports Council International 2019; Airlines for 
Europe 2020; Finavia 2019b; 2019d; Finnair 2020c;2020d; Logistiikan Maailma 2020c), 

redigerad av skribenten (Google My Maps 2020) 

2.2.3 Flygflottan 

Då det gäller flygflottan för linjetrafiken mellan Kina och Finland kan det konstateras att 

flygflottan är relativt homogen. Oberoende av flygbolaget och rutten har alla aktörer 

allokerat widebody-flygplan (se figur 2) för flygverksamheten, vilket stöder 

flygfraktskapaciteten. På majoriteten av rutterna används antingen en Airbus A330 eller 

en Airbus A350 med en större fraktkapacitet (se figur 5). Finnairs Asienflotta, som har 

en medelålder på 7,2 år och är den nyaste jämfört med andra europeiska flygbolag, består 

t.ex. av 8 stycken A330 och 14 stycken A350 samt 5 stycken på order. Fördelen av 

upplägget är att en optimerad bränsleförbrukning och utsläppsminskningar kan uppnås. 

(Finnair 2020e; Finnair Cargo 2020a) Kontrasten till användningen av Airbus-flygplan 

utgörs av Juneyao Airlines som använder sig av ett Boeing 787-flygplan (Finavia 2019c). 

En skillnad mellan de direkta linjerutterna och de indirekta alternativen, som de 

europeiska flygfraktsnaven utgör, framkommer även. Till exempel används Boeing 747-

flygplan mellan flygfraktsnaven (Eurocontrol 2009) och de klassificeras som ett 

macrobody-flygplan. Planen bidrar till en ökad flexibilitet gällande maximala fraktvikter, 

volymer och dimensioner jämfört med widebody-flygplanen (se figur 2).  
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Figur 5 Primära flygplan som används för rutterna mellan Kina och Finland (Gilissen 2017) 

2.2.4 Statistiska särdrag för importen från Kina 

Ur ett flygfrakts- och importperspektiv utgår det från finska tullens statistik att 

fördelningen av produktkategorier inom ramen för varuimporten från Kina till Finland 

år 2019 är rätt entydig. Cirkeldiagrammet (se figur 6) indikerar på att elektronik, textiler 

och industriella maskiner samt motorer utgör de största enskilda produktkategorierna. 

Därtill förekommer en volymtillväxt jämfört med året 2018. (Tullen 2019)  

 

Figur 6 Produktkategoriernas andelar av varuimporten från Kina år 2019, redigerad av 
skribenten (Tullen 2019) 
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Statistiken för produktgrupperna som är relevanta inom flygfrakten påvisar även 

följande utveckling för det totala värdet av importen jämfört med året 2018. Kategorin 

för elmaskiner- och apparater utgjorde 41,4 % av importen och värdet ökade totalt med 

3 %. Den produktspecifika utvecklingen visar bl.a. att det totala värdet på 

elektronikkretsar ökade med 14 % och elektroniska komponenter ökade med 34 %. 

Däremot sjönk det totala värdet på bl.a. transformatorer med 20 %. Kategorin för 

textiler, kläder och skor utgjorde 15,3 % av importen och en tillväxt på 1 % identifierades. 

Avsevärt är att värdet på textiler och kläder ökade med 6 % och 1 %. Däremot sjönk värdet 

på fordon med 7 %. Kategorin för industrimaskiner utgjorde 8,9 % av importen och 

värdet ökade totalt med 16 %. Nämnvärt är att grävmaskinernas och deras delars värde 

ökade med 89 % samt uppvärmnings- och nedkylningsmaskinernas värde ökade med 76 

%. Däremot sjönk bl.a. värdet på lasthanteringsmaskiner med 15 %. (Tullen 2019) Även 

om statistiken inte skiljer på fördelningen av transportmedel inom produktgrupperna 

kan det konstateras att de största produktkategorierna, som ovan nämns, korrelerar med 

särdragen av flygfrakt (ICAO 2016; Karhunen & Hokkanen 2014; Logistiikan Maailma 

2020b) som redogjordes i kapitel 2.1. Därmed finns det en indikation för att den positiva 

utvecklingen för dessa produktgrupper kunde stöda efterfrågan på flygfrakt från Kina till 

Finland. Samtidigt stöds flygnätverket för flygfrakten mellan Kina och Finland av den 

starka efterfrågan på persontrafiken enligt Finavia (2020) och Finavia (2019b). 

2.3 Flygspedition  

Speditionsbolagens fundamentala existens bygger på utrikeshandeln och därmed 

behovet av både importen och exporten av varor länder emellan. Utgångspunkten för 

spedition är att verksamheten möjliggör att en försändelse flyttas från punkt A till punkt 

B inom det globala ramverket som innefattar nationell- och internationell lagstiftning, 

direktiv, förordningar och diverse avtal. (Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2020a) 

Därtill bidrar de s.k. logistikens 7R:n till speditionsverksamheten dvs. rätt vara, i rätt 

kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt borde vara hos rätt kund till rätt 

kostnad. (Storhagen 2011) En rätt miljöbelastning bör även nämnas i kontexten av 

dagens logistik enligt Grant (2014). För att uppnå en speditionsverksamhet, som ovan 

beskrivs, måste speditörerna erbjuda ett brett speditionstjänstepaket som tangerar 

tjänster inom alla logistiska flöden dvs. material-, information-, kapital- och returflödet.  

Speditionsverksamheten i Finland karaktäriseras av ett brett spektrum av olika 

speditionsbolag, både nationella och internationella. Uppskattningsvis medverkar ca 

350–380 speditionsbolag i Finland och 70 av dem är medlemmar i Suomen Huolinta- ja 
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Logistiikkaliitto ry (SHLL). De största aktörerna i Finland är dotterbolag till multi-

nationella speditionsbolag som t.ex. DHL, DB Schenker, DSV och Kuehne + Nagel Ltd. 

År 2018 uppskattades dessa medlemsföretags omsättning för speditionstjänster vara 1.7 

miljoner euro, vilket motsvarar ca 80 % av den finländska speditionsbranschens totala 

omsättning. Hela speditionsbranschen sysselsatte ca 4400 personer år 2019 medan 

logistik- och trafiksektorn i Finland sysselsätter ca 120 000 personer som är fördelade i 

20 000 företag, vilket motsvarar 6 % av arbetskraften i Finland. (SHLL 2020a) 

 
Ett makroekonomiskt perspektiv för speditionen i Finland påvisar kopplingen mellan 

verksamheten och det ekonomiska tillståndet. Figur 7 visar utvecklingen av 

omsättningen för den finländska speditionen mellan åren 2005 och 2018. Figuren 

konkretiserar t.ex. finanskrisens inverkan på omsättningen inom speditionsbranschen 

med en stark negativ utveckling år 2009, följt av en stark återhämtning 2010. Därefter 

har utvecklingen varit växlande med negativa trender men även en positiv trend under 

åren 2017-2019. (SHLL 2020b) Då speditionen är en viktig del av den logistiska helheten 

är det även relevant att betrakta utvecklingen av omsättningen för logistiken i Finland, 

som även har en direkt inverkan på utvecklingen av speditionens totala omsättning. 

Figur 8 där olika typer av transport och logistiksverksamhet har inkluderats, visar att 

utvecklingen av omsättningen har varit relativt neutral åren 2015–2016, med undantaget 

för vattentransporternas negativa utveckling, men en tillväxt kan identifieras för bl.a. 

flygtrafiken, lagringsverksamhet, väg- samt rälstransporter för delar av året 2016 till 

2019. Anmärkningsvärt är speciellt den starka positiva omsättningsutvecklingen för flyg-

trafiken, dit även flygfrakten tillhör. Logistikens totala omsättning har också primärt 

utvecklats positivt under 2015–2019. (Palta 2020) Speditionsbranschens ekonomiska 

utveckling är cyklisk och en koppling till den makroekonomiska utvecklingen finns. 
 

 

Figur 7 Omsättningsutvecklingen för speditionen i Finland 2005–2019 (SHLL 2020b) 
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Figur 8 Omsättningsutvecklingen för logistiken i Finland (2015 = 100), redigerad av 
skribenten (Palta 2020) 

2.4 Flygspeditionens tjänsteutbud 

Det nämndes att tjänsterna inom speditionen fördelar sig över alla logistiska flöden 

eftersom ett brett speditionstjänstepaket krävs för den komplexa internationella 

logistiken. Detsamma gäller flygspeditionen med den skillnaden att de internationella 

transporterna primärt grundar sig på flygtransporter. Kärnspeditionstjänsterna inom 

utrikeshandeln utgörs av distribution och avhämtningar, internationella transporter 

samt förtullningar. Det är dock nämnvärt att förväntningarna och kraven på logistiken 

och försörjningskedjorna idag leder till ett behov av ytterligare tjänster och 

skräddarsydda helheter. För att uppnå en helhetsmässig effektivitet blir optimeringen av 

varje flöde viktigt, vilket leder till ett djupare samarbete mellan speditörerna och 

uppdragsgivarna. (Logistiikan Maailma 2020d) Den helhetsmässiga effektiviteten kan 

definieras som flödeseffektivitet som enligt Storhagen (2011 s. 20) förutsätter att 

effektivitet förekommer ”[...] inom och mellan organisationer”. Detta är grunden till 

kostnadseffektiv verksamhet som stöder företagens konkurrenskraft. Figur 9 

visualiserar indelningen av speditionstjänster inom flöden som kan erbjudas för 

utrikeshandeln. De enskilda flödena och dess tjänster kommer att redogöras här nedan. 

2.4.1 Tjänster inom materialflödet 

Materialflödets speditionstjänster (se figur 9) möjliggör i grunden ett fysiskt flöde av 

varor mellan leverantörer och mottagare. Distribution och avhämtning är en viktig del 

av både importen och exporten. Internationella transporter grundar sig på ett 

verksamhetsnätverk som kan bestå av egen transportutrustning eller utkontrakterade 

transporter som sköts av underleverantörer och transportörer. Konsolidering möjliggör 

en samlastning av varor från diverse uppdragsgivare för samma rutt. Detta bidrar till 
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både intern- och extern kostnadseffektivitet då en högre totalvolym och därmed en högre 

köpkraft kan uppnås. Terminal- och lagringstjänster möjliggör t.ex. lagring av varor för 

varierande tidsperioder. Diverse tilläggstjänster bl.a. kvalitetskontroll, sortering och 

förpackande kan vara en del av terminaltjänsterna, där möjligast mycket sker i samma 

facilitet och på så sätt bidrar verksamheten till en ökad effektivitet. Returlogistikens 

betydelse är också växande p.g.a. näthandelns popularitet och initiativ för cirkulära 

ekonomier enligt Grant et al. (2017). Fokuset skiftar m.a.o. från en uppströmsorienterad 

till en nerströmsorienterad verksamhet inom returlogistikens speditionstjänstehelhet. 

Projektlogistiken kan likaså bestå av flera av de ovannämnda speditionstjänsterna som 

tillsammans bildar en tjänstehelhet. (Logistiikan Maailma 2020d; Ritvanen et al. 2011) 

2.4.2 Tjänster inom informationsflödet 

Informationsflödets speditionstjänster (se figur 9) har en kritisk roll i dagens logistik 

där effektiva processer och optimering ligger i centrum. Digitaliseringen har bidragit till 

nya möjligheter att generera en växande mängd data som sedan kan behandlas på ett 

sätt som bidrar till mervärde och således bildar speditionstjänster. Därtill är det 

nämnvärt att utkontrakteringen av de fysiska transporterna är vanligt inom 

speditionsbranschen. För att styra materialflöden måste information finnas tillgängligt. 

Därmed utgör data och hanteringen av data grunden för speditionen och dess tjänster. 

(Choy et al. 2007) IT-tjänsternas spektrum är brett. Det handlar ofta om att överföra 

eller garantera tillgång till information snabbare bl.a. i form av diverse integrationer, 

nätbaserade transportbokningsportaler och spårningsverktyg. Konsultering och 

rådgivning stöder utvecklingen av effektiv logistik då speditören kan vägleda 

uppdragsgivaren att optimera sin verksamhet då det gäller t.ex. inköp, avtalsvillkor eller 

val av transportmedel och rutter. (Melin 2011) Det kan erbjudas försäkringar som täcker 

fraktskador och svinn, vars risk ökar då geografiska avstånd och antalet aktörer eller 

transportmedel ökar i försörjningskedjan. Försäkringarna kan vara fraktspecifika eller 

tidsbundna. (Karhunen & Hokkanen 2014; Melin 2011) Förtullning kan erbjudas vid 

import och export till länder utanför tullunionen och ärendet sköts mellan speditören 

och Tullen. Speditörerna är Tullens nyckelkunder och de får därmed förmåner som bl.a. 

extensiva elektroniska tjänster och längre betalningstider för tullavgifterna. Helheten 

bidrar till en snabbare förtullningsprocess. (Melin 2011) Transitering gör det möjligt att 

flytta tredjelandsvaror inom tullunionen utan en förtullning, vilket är kostnadseffektivt 

ifall varorna t.ex. ska exporteras vidare. Speditörerna sköter dokumentationen för 

transiteringen på samma sätt som i förtullningen. Därutöver kräver transiteringar en 

säkerhet som speditörerna kan använda sin tullkredit för. (Melin 2011; Ritvanen et al. 
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2011) Tredjelandstrafik möjliggör koordineringen av ett internationellt materialflöde, 

tillsammans med partners, som inte går via uppdragsgivarens land men som faktureras 

av uppdragsgivaren. Därmed sköter speditören material-, information-, och kapital-

flödet. (Ritvanen et al. 2011) Uppföljning av leveranser säkerställer t.ex. att frakten inte 

överlåts av speditören till mottagaren i destinationen förrän köpeavtalets villkor har 

uppfyllts, då det bl.a. gäller betalningen. Orderhantering kan bl.a. innebära att 

uppdragsgivaren har en elektronisk tillgång till att göra beställningar, uppströms och 

nerströms, till ett lager som upprätthålls av speditören. Således kan ett utkontrakterat 

lager fortfarande styras av uppdragsgivaren medan en lägre kapitalbindning uppnås. 

Statistik och rapportering kan erbjudas i en mångsidigt som en följd av den data som 

samlats från uppdragsgivarens transportuppdrag under en vald tidsperiod. Rapporterna 

kan innehålla en sammanställning av bl.a. volymer, ledtider, fraktkostnader eller 

koldioxidutsläpp. Därmed skapar dessa rapporter mervärde då de stöder en rationell 

utveckling av uppdragsgivarens logistik. (Logistiikan Maailma 2020d) Övervakningen 

av importens mervärdeskatt flyttades 2018 över från Tullen till Skatteförvaltningen, 

vilket innebär att uppdragsgivaren är skyldig att rapportera mervärdeskatten. Speditörer 

kan framställa rapporter på basis av förtullningarna som sedan uppdragsgivaren kan 

förmedla till Skatteförvaltningen. (Skatteförvaltningen 2017) Representation kan bl.a. 

innebära att speditionsbolaget representerar kunden i den logistiska kontexten t.ex. i en 

expansion av den logistiska verksamheten utomlands. Representationen stöder 

utvecklingen av optimerade lösningar inom uppdragsgivarens försörjningskedja. 

(Logistiikan Maailma 2020d; Ritvanen et al. 2011)   

2.4.3 Tjänster inom kapitalflödet 

Kapitalflödets speditionstjänster (se figur 9) är en viktig del av logistiken, eftersom 

kapital för diverse ändamål krävs för att försörjningskedjorna kan drivas. Ett optimerat 

kapitalflöde karaktäriseras av en låg riskprofil och snabba transaktioner samt kredit som 

möjliggör kortare ledtider i det globala materialflödet. (Logistiikan Maailma 2020e) 

Betalningskontroll bidrar till en förhöjd säkerhet då speditören kan övervaka att 

betalningarna uppfylls enligt köpeavtalet eller rembursen innan de överlåts åt den 

mottagande parten. Betalningskontrollen kan betraktas som en riskhanteringsåtgärd för 

kapital- och informationsflödet. (Ritvanen et al. 2011) Försäkringskostnader kan 

faktureras som en del av de övriga speditionstjänsterna för ett uppdrag. Detta 

underlättar uppdragsgivaren då en godsförsäkring kan erbjudas inom samma 

tjänstepaket och av samma aktör. (Melin 2011) Tullavgifter kan skötas primärt av 

speditören eftersom de är kreditkunder hos tullen, vilket försnabbar import- eller export 
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processen jämfört med uppdragsgivare som är kontantkunder hos Tullen. 

Skattebetalning underlättar betalningen av skatter som härstammar från utlandet, då de 

först betalas av speditören och sedan faktureras av uppdragsgivaren. Tullannulleringar 

och korrigeringar kan skötas smidigare via speditörer eftersom de har expertis samt 

dokumentationen för de förtullade varor som kräver korrigering. (Tullen 2020b)    

2.4.4 Övriga tjänster 

Med övriga speditionstjänster (se figur 9) kan man avse varierande utkontraktering 

eftersom konceptet tangerar alla ovannämnda logistiska flöden. En kritisk faktor för en 

konkurrenskraftig verksamhet är att fokusera på kärnverksamheten. Därför kan den 

komplexa internationella logistiken utkontrakteras för att uppnå fördelar som t.ex. inter- 

och extern logistisk effektivitet samt en lägre kapitalbindning. Andra nämnvärda 

potentiella fördelar är bl.a. överföringen av risker, en förhöjd leveransservice och tillgång 

till en logistisk infrastruktur som stöder både en ekonomisk och miljömässig utveckling. 

(Grant 2014; Gruchmann et al. 2018; Logistiikan Maailma 2020d; Storhagen 2011)  

Utkontrakteringsgraden av logistiken anges oftast med skalan 2PL-4PL. Ju högre siffran 

är desto större är utkontrakteringsgraden. Andrapartslogistik (2PL) är den förstå nivån 

av logistisk utkontraktering, vilket innebär att uppdragsgivaren köper enskilda 

speditionstjänster som t.ex. transporter, lagring eller förtullning. På detta sätt kan 

uppdragsgivaren allokera mera resurser på kärnverksamheten. Tredjepartslogistik 

(3PL) är den andra nivån av logistisk utkontraktering där speditionstjänstehelheter 

utkontrakteras till en eller flera speditörer som sedan koordinerar de logistiska flöden. 

Uppdragsgivaren kvarhåller dock kontrollen över flödena. Fjärdepartslogistik (4PL) är 

den tredje nivån av logistisk utkontraktering. Denna utkontraktering innebär att 

speditören koordinerar och utvecklar uppdragsgivarens hela försörjningskedja genom 

bl.a. att kombinera diverse aktörer och tjänster för att producera en verksamhet som 

helhetsmässigt bidrar till en effektivare försörjningskedja. (Logistiikan Maailma 2020d) 

Utöver dessa nivåer har även teoretiska koncept utvecklats dvs. 5PL-7PL som för 

utkontrakteringen vidare. Femtepartslogistik (5PL) skiftar försörjningskedjor mot 

försörjningsnätverk där en 5PL-aktör samarbetar med flera 3PL för att uppnå 

skalfördelar, vilket stöder bl.a. näthandeln. Sjättepartslogistik (6PL) bygger på artificiell 

intelligens där teknologin kunde användas för att proaktivt analysera data och styra samt 

optimera försörjningskedjan ytterligare. Sjundepartslogistiken (7PL) byggs upp av 4PL-

aktörer som inte har utkontrakterat 3PL-verksamheten. Således kan 7PL erbjuda både 

operativ och strategisk verksamhet (Barloworld Logistics 2018; Gruchmann et al. 2018) 
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Konklusivt kan det konstateras att ett brett spektrum av speditionstjänster kan erbjudas 

inom de logistiska flödena. Informationsflödets betydelse för dagens logistik är 

fundamental, vilket är en orsak till det extensiva tjänstesortimentet. Det är nämnvärt att 

poängtera att speditörens roll i uppdragsgivarens försörjningskedja beror på till i vilken 

mån tjänster anlitas eller utkontrakteras. Därutöver erbjuder inte alla speditörer samma 

tjänster. Generellt sätt har de globala aktörerna samma extensiva tjänsteupplägg i 

grunden (se figur 9). Däremot kan nationella aktörer ha ett visst fokusområde som t.ex. 

projektlogistik eller transitotrafik till Ryssland. (Logistiikan Maailma 2020d) Valet av en 

speditör kan därmed delvis påverkas av dess verksamhets- och specialiseringsområde.  

 

Figur 9 Speditionstjänsterna i utrikeshandeln indelade enligt de logistiska flödena 
  (tillämpat från Barloworld Logistics 2018; Gruchmann et al. 2018; Logistiikan 

Maailma 2020d; Melin 2011 & Ritvanen et al. 2011) 
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2.5 Inverkan av COVID-19 på flygfrakten från Kina till Finland 

I kapitlen 2.1–2.4 och dess underrubriker redogjordes grunden till flygfrakten och 

flygspeditionen samt det finländska tillståndet som rådde före COVID-19. Detta kapitel 

tangerar konsekvenserna av COVID-19 hittills i kontexten i flygfrakt och flygspedition. 

Ur ett logistiskt perspektiv har COVID-19 bidragit till bl.a. produktionsstörningar och 

trafikrestriktioner i Kina. I januari medförde det kinesiska nyåret en begränsad 

produktions- och transportkapacitet, vilket förstärktes ytterligare av COVID-19. 

Vägtransporterna i Kina, som flygfrakten är beroende av, präglades av bl.a. diverse 

kontroller och en brist av förare som har uppkommit p.g.a. reserestriktionerna mellan 

provinserna. Personalbristen drabbar även logistikcenter och terminaler. Det har 

uppskattats att de logistiska störningarna påverkar mest elektronik- och 

medicinindustrin, vilka är kritiska flygfraktsproduktgrupper vilket också redogjordes i 

kapitel 2.1. Som en följd av de globala reserestriktionerna har majoriteten av utländska 

flygbolag upphört med flygen till Kina p.g.a. den låga efterfrågan, vilket uppskattas ha 

minskat på flygkapaciteten upptill 80 %. De ovannämnda faktorerna har en direkt 

negativ påverkan på flödeskedjorna mellan Kina och Finland. (Utrikesministeriet 2020).  

Ur ett makroekonomiskt perspektiv har Världshandelsorganisationen WTO (2020) 

uppskattat att volymen på världshandeln kan falla med 13 % - 32 % under 2020 beroende 

på utvecklingen av pandemin (se figur 10). Världshandelns aktivitet påverkar material-

flödens utveckling och därmed också Finland och dess flygimportvolymer från bl.a. Kina. 

Det är dock nämnvärt att beställningar som fastställts före COVID-19 fortfarande kräver 

internationella transporter, inklusive flygtransporter. Därtill har inte den globala 

ekonomiska verksamheten stannat som en helhet även om utvecklingen inom ett flertal 

branscher har varit negativ som en följd av COVID-19. Detta betyder att logistiken 

fortfarande utgör ett kritiskt fundament för att uppfylla världshandelns behov då det 

gäller material-, information-, kapital- och returflödet. Utöver det existerande behovet 

för flygfrakt har efterfrågan ökat explosivt för t.ex. skyddsutrustning och medicinska 

preparat, som likaså uppfyller typiska flygfraktsproduktattribut som nämnts i kapitel 2.1 

(Tomkins 2020). Enligt The Loadstar (2020a), en uppskattad nyhetsplattform inom 

logistikindustrin, är volymutvecklingen likaså en följd av pandemin, vilket dämpar fallet 

av världshandelsvolymerna. Dessutom stöds den globala efterfrågan för flygtransporter 

då de ovannämnda produkterna behövs snabbt och det geografiska avståndet är långt. 

Den starka efterfrågan leder också till ett dilemma då flygfraktskapaciteten har sjunkit 

drastiskt p.g.a. linjetrafikens nerkörning som det nämndes ovan. (The Loadstar 2020a) 
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Figur 10 Utvecklingen av världshandelns volym (2015 = 100), redigerad av skribenten 
(Världshandelsorganisationen WTO 2020) 

På basis av kapitel 2.2 och dess underrubriker samt det som ovan nämnts kan det 

konstateras att de huvudsakliga direkta negativa logistiska konsekvenserna i kontexten 

av flygfrakt och spedition är reducerad fraktkapacitet, stigande fraktpriser samt 

fluktuerande ledtider. Dessa negativa logistiska konsekvenser och identifierade 

möjligheter för att motverka dem redogörs i de följande kapitlen 2.5.1–2.5.4. 

2.5.1 Reducerad fraktkapacitet 

Ur ett makroekonomiskt perspektiv för flygfrakten framgår det att fraktkapaciteten i 

Asien och Europa, mätt i frakttonkilometer, föll med 48,3 % respektive 48,8 % i april (se 

tabell 3) jämfört med samma tidpunkt år 2019 (IATA 2020d). Det uppskattades mellan 

januari och februari 2020 att flygfraktsvolymen från Kina till Europa minskade med 66 

% jämfört med samma tidpunkt året innan (Utrikesministeriet 2020). De negativa 

konsekvenserna för flygtransporterna, som härleds från persontrafikens låga efterfråga, 

nämndes i kapitel 2.5.  Då man ser på den negativa utvecklingen av flygfraktskapaciteten 

ur ett finländskt perspektiv visar tabell 4 att alla flygrutter drabbades t.ex. i april 2020 

av en kapacitetsreduktion mellan 60 % - 100 %. Denna reduktion är en direkt följd av 

nerkörningen av de direkta linjerutterna och representerar inte frakt- och charter-

trafiken. Nämnvärt är också att kapacitetsstatistiken lever enligt utvecklingen av corona-

pandemin och flygbolagens reaktioner till det pågående tillståndet. (Agility 2020a)   
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Tabell 3 Prestandan för flygfrakt per kontinent i april 2019/2020, redigerad av skribenten 
(IATA 2020d) 

 

Tabell 4 Inverkan av COVID-19 på flygfraktskapaciteten per handelsfält i april 2020, 
redigerad av skribenten (Agility 2020a) 

 

Ytterlig problematik som har att göra med persontrafikens låga efterfråga, vilket ledde 

till nerkörningen av linjerutter, är att kompenseringar för rutterna som avbröts har i 

stort sett inte införts och även en del fraktflyg till Kina har upphört (Utrikesministeriet 

2020). Finnair upphörde med alla flygrutter till Kina till slutet av mars 2020, då Finnair 

normalt skulle ha 35 avgångar i veckan under vintersäsongen. (Lentoposti 2020b) Därtill 

har Tibet Airlines och Sichuan Airlines avbrutit deras verksamhet mellan Kina och 

Finland (Utrikesministeriet 2020). Detta kan anses ha en märkbar inverkan på 

fraktkapaciteten och utgångspunkten för flygimporten från Kina till Finland. Primärt 

eftersom Finnair har nyckelrollen i denna verksamhet som baserar sig på de direkta 

rutterna som linjetrafiken utgör, vilket redogjordes i kapitlen 2.2.1–2.2.2. Finnair 

meddelade att de gradvis skulle återinföra linjetrafikrutter till Kina med start i juli 2020. 

Återinföringen av verksamheten stöds av den höga efterfrågan på flygfrakten, vilket är 

en komponent för lönsamheten för linjetrafiken och rutterna. (Lentoposti 2020c) 

April 2020 (% år till år) Världsandel Tonkilometer Tillgängliga Tonkilometer

Globalt 100 % -27,7 % -42,0 %

Afrika 1,8 % -21,7 % -38,7 %

Asien-Stillahavsregionen 34,6 % -31,0 % -48,3 %

Europa 23,6 % -33,7 % -48,8 %

Latinamerika 2,8 % -43,7 % -64,5 %

Mellanöstern 13,0 % -36,3 % -43,4 %

Nordamerika 24,3 % -11,5 % -26,4 %

Ursprung Destination Nuvarande flygfraktskapacitet 

% minskad kapacitet för 

handelsrutten p.g.a. inställda 

passagerarflyg

Finland Australien & Nya Zeeland Betydligt begränsad 90-100% reducerad fraktkapacitet

Finland Kanada Betydligt begränsad 70-80% reducerad fraktkapacitet

Finland Kina Betydligt begränsad 70-80% reducerad fraktkapacitet

Finland Indien Betydligt begränsad 90-100% reducerad fraktkapacitet

Finland Japan Betydligt begränsad 70-80% reducerad fraktkapacitet

Finland Latinamerika Betydligt begränsad 90-100% reducerad fraktkapacitet

Finland Mellanöstern Betydligt begränsad 60-70% reducerad fraktkapacitet

Finland Sydkorea Betydligt begränsad 90-100% reducerad fraktkapacitet

Finland Amerikas förenta stater Betydligt begränsad 90-100% reducerad fraktkapacitet
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Då man studerar Finnairs, den primära flygaktören mellan Kina och Finland som det 

redogjordes i kapitel 2.2.1, fraktvolymer kan en negativ trend identifieras mellan 

november 2019 till mars 2020, vilket sedan amplifieras drastiskt för april 2020 (se figur 

11). Den negativa utvecklingen berör både Finnairs totala fraktvolym och de 

transporterade frakttonnen inom asientrafiken specifikt (se figur 11). En annan 

betydelsefull indikator med tanke på lönsamheten av flygfraktsverksamheten är 

fraktfyllnadsgraden för planen. Utvecklingen av fyllnadsgraden för Finnairs asienrutter 

visar likaså en negativ trend från november 2019 till januari 2020 (se figur 12). 

Fyllnadsgraden förbättras en aning i februari och mars 2020. Därefter kan en kraftig 

ökning från ca 64 % till 84 % identifieras mellan mars och april 2020. (Finnair 2020f) 

På basis av nerkörningen av flygverksamheten som en följd av pandemin (Lentoposti 

2020b; Utrikesministeriet 2020) uppnås en märkbart bättre fraktfyllnadsgrad 

antagligen p.g.a. att fraktkapaciteten minskar medan efterfrågan finns kvar eller ökar.  

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan efterfrågan för passagerartrafiken och 

frakttrafiken. Trots att asienrutter har körts ner p.g.a. persontrafikens svaga efterfråga 

är företagens försörjningskedjor fortsättningsvis beroende av flygtransporterna från 

Kina till Europa och Finland. Därmed har efterfrågan för existerande flygruttsalternativ 

vuxit kraftigt, vilket ytterligare har förstärkts av de europeiska ländernas behov av 

skyddsutrustning för att bekämpa coronapandemin men samtidigt också av åter 

upptrappningen av produktionen i Kina (The Loadstar 2020a). Därmed har en märkbar 

obalans mellan utbudet och efterfrågan uppstått, vilket bl.a. har lett till en 

explosionsartad stigning av fraktpriserna som kommer att behandlas i kapitel 2.5.2. 

 

Figur 11 Finnairs fraktton totalt jämfört med asientrafiken april 2019 – 2020, redigerad av 
skribenten (Finnair 2020f) 
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Figur 12 Fyllnadsgraden för frakt i Finnairs asientrafik april 2019 – 2020, redigerad av 
skribenten (Finnair 2020f) 

Som det redogjordes ovan är den främsta orsaken till den drastiskt reducerade 

fraktkapaciteten linjetrafikens nerkörning. I kapitel 2.2.2. nämndes det dock att 

indirekta centraleuropeiska rutter för flygimporten från Kina till Finland även utnyttjas 

(Airports Council International 2019; Logistiikan Maailma 2020c). Situationen med 

COVID-19 är därmed också unik då det är frågan om en pandemi som påverkar 

linjerutterna globalt (se tabell 3 & 4). En märkbar följd av nerkörningen av passagerar- 

och linjetrafiken är att trycket för att kompensera den fallande kapaciteten är att övergå 

till fraktflyg och chartertrafik som i denna kontext har sin primära infrastruktur i de 

centraleuropeiska flygfraktsnaven bl.a. Frankfurt, Paris, London och Luxemburg som 

nämndes i kapitel 2.2.2. Fenomenet kan identifieras bl.a. genom aktivitetsnivåerna på 

centraleuropeiska flygfraktsnaven som visar att deras nivåerna har stigit märkbart under 

COVID-19 (Air Cargo News 2020a) Ett ytterligare dilemma för fraktkapaciteten uppstår 

då linjetrafiken utgör fundamentet för flygfrakten, både för Finland och globalt, tack vare 

en hög avgångsfrekvens under det normala marknadstillståndet (Melin 2011). Även om 

frakt- och chartertrafiken baserar sig på widebody- och macrobody-flygplansflottor (se 

figur 2 & 5) korrelerar inte avgångsfrekvenserna och den totala flottkapaciteten med den 

globala linjetrafiken. Därmed existerar inte en infrastruktur som skulle möjliggöra över-

föringen av linjetrafikens fraktvolymer till frakt- och chartersidan. Marknadens försök 

att överföra vanliga fraktvolymer varierande kombinerat med den höga efterfrågan för 

skyddsutrustning och medicinsk utrustning har förvärrat kapacitetsproblemen. Det har 

t.ex. rapporterats att den globala flygfraktsflottans blocktimmar, dvs. flygplanens tid i 

luften, i maj 2020 ökade med 17 % jämfört med januari 2020. (The Loadstar 2020a) 
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2.5.2 Stigande fraktpriser 

Stigande fraktpriser är en ytterligare direkt negativ följd av den minskande 

flygfraktskapaciteten globalt, mellan Kina och Finland samt Europa som behandlades i 

kapitel 2.5.1 (se tabell 3 & 4 och figur 11). Fundamentet för kausaliteten mellan 

fraktprissättningen och flygfraktskapaciteten härstammar från marknadsdynamiken 

som styrs av principen för utbudet och efterfrågan. Även om världsekonomins volym 

bromsade (se figur 10) och det är okänt hur den framtida utvecklingen kommer att se ut, 

utgör behovet av fungerande flödeskedjor för de existerande ekonomiska aktiviteterna 

en fortsatt efterfråga för internationella flygtransporter.  

Efterfrågan på flygtransporter upprätthålls speciellt av aktörer som följer JIT-filosofin, 

upptrappningen av produktionen i Kina samt det kraftigt växande behovet av medicinska 

preparat och skyddsutrustning som är typiska produktkategorier för flygfrakten som det 

nämndes i kapitel 2.5.1 (JOC 2020; The Loadstar 2020a). Därtill ledde nerskärningen av 

linjetrafiken också till en ökad press på de rutter och aktörer som fortfarande erbjuder 

transportlösningar. Detta har bl.a. lett till att aktiva flygbolag har enastående marknads-

positioner där flygbolagen i en allt högre grad kan påverka prisnivån på flygfrakten då 

konkurrensen temporärt har minskat märkbart. Flygbolagens dominerande ställning på 

marknaden gynnar dock inte speditörer och deras uppdragsgivare. (JOC 2020) 

Utvecklingen av flygfraktspriserna under COVID-19 kan betraktas och visualiseras med 

hjälp av TAC-indexet som beskriver det genomsnittliga kilobaserade priset för 

flygfrakten för de största handelsrutterna. TAC-indexet ger en reliabel referenspunkt för 

att betrakta utvecklingen av prissättningen eftersom indexet baserar sig på data som de 

globala speditörerna förser varje vecka. (TAC Index 2020) Figur 13 påvisar den drastiska 

utvecklingen av fraktpriserna 2020 som en följd av coronapandemin. Den blåa linjen 

visualiserar utvecklingen från Kina till Europa och den gröna linjen visar utvecklingen 

från Europa till Kina. För importens del visar figuren att den stigande trenden för 

fraktpriset fick sin start kring vecka 10/2020 och den senaste toppen ca 85 CNY/kg 

uppnåddes kring vecka 19/2020. Därefter föll fraktpriser med ca 50 % och låg på en nivå 

runt 40 CNY/kg vecka 24/2020. För att få en bild av den normala prisnivån visar den 

blåa sträcklinjen utvecklingen av fraktpriset för år 2019 som påvisar att den generella 

nivån för flygimporten från Kina till Europa låg på en nivå som var under 20 CNY/kg. 

(The Loadstar 2020b) Den drastiska skillnaden mellan flygfraktspriserna år 2020 

jämfört med år 2019 visualiseras i figur 14 som indikerar på en 313 % ökning för det 

genomsnittliga kilobaserade flygfraktspriset från Shanghai till Europa i maj (JOC 2020).  
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Figur 13 Fraktprisutvecklingen mellan Kina och Europa enligt TAC-indexet under åren 
2019–2020, redigerad av skribenten (The Loadstar 2020b) 

 

Figur 14 Utvecklingen av det genomsnittliga fraktpriset per kilo mellan Shanghai och 
Europa samt Nordamerika, redigerad av skribenten (JOC 2020) 

Det är nämnvärt att den volatila utvecklingen av flygfraktspriser mellan Kina och 

Europa, inklusive Finland, präglar både linje-, frakt- och chartertrafiken (se figur 4). 

Detta beror primärt på att marknadsreaktionen är att försöka förflytta linjetrafikens 

fraktvolymer till en varierande grad över till frakt- och chartertrafiken (Air Cargo News 

2020a) som även nämndes i kapitel 2.5.1. Marknadsdynamiken med det knappa utbudet 

och den stora efterfrågan har lett till att både det kilobaserade fraktpriset för fraktplanen 

och prissättningen för att hyra charterplan för de interkontinentala rutterna mellan Kina 

och Europa har ökat märkbart jämfört med tiden före COVID-19 (The Loadstar 2020a). 
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I kontexten av utvecklingen av flygfraktspriset är det relevant att vara medveten om att 

kostnadsfaktorerna som styr prissättningen av flygfrakten är traditionellt tredelad.  

Flygfrakten följer ett fast kilobaserat pris som typiskt varierar enligt olika viktklasser, 

därtill påverkar traditionellt bränsle- och säkerhetstillägget det totala kilobaserade 

fraktpriset. (Logistiikan Maailma 2020f) Utöver dessa traditionella kostnads-

komponenter har så kallade COVID-19-tillägg införts globalt av aktörer som erbjuder 

flygmarktjänster bl.a. flygfraktsterminalerna. Då dessa tjänster är nödvändiga för 

hanteringen av flygfrakten kan tilläggen inte kringgås av speditionsbolagen (Waters 

2020). Således amplifierar COVID-19-tilläggen flygfraktens totalkostnader ytterligare, 

vilket inte gynnar speditörerna eller deras uppdragsgivare.  

I kapitel 2.1 nämndes ett flertal fördelar och nackdelar som flygfrakten bidrar till jämfört 

med de andra internationella transportalternativen.  I kontexten av stigande fraktpriser 

är det relevant att förstå att utgångspunkten för flygfraktsprissättningen är att den är det 

dyraste alternativet även i ett normalt markandstillstånd. Trots det accepteras den högre 

transportkostnadsnivån p.g.a. varierande orsaker som bl.a. kan bero på 

produktattributen, JIT-filosofin eller totalkostnadskonceptet. (Logistiikan Maailma 

2020c; Storhagen 2011; Veselko & Jakomin 2006) Fraktprisutvecklingen från Kina till 

Europa och Finland under COVID-19 har varit historiskt sätt så negativt (se figur 13 & 

14) att utgångspunkten för att anlita flygfrakt för den existerande verksamheten, i 

samma utsträckning, inte reliabelt kan anses som en självklarhet p.g.a. alternativa 

lösningar som redogörs i kapitel 2.5.4. Därtill har diverse aktörer och kunder på 

marknaden deklarerat force majeure. Detta kan bl.a. ha en direkt påverkan för 

speditörernas flygfraktsvolymer då kunder med stöd av force majeure kan avstå från 

avtal och be om engångs offerter av konkurrenterna. Fenomenet amplifierar de 

potentiella negativa konsekvenserna av stigande fraktpriser då speditörerna pressas av 

högre kostnadsstrukturer och varierande priskänsliga kunder jämfört med marknaden 

före coronapandemin. (Gossler et al. 2019)   

2.5.3 Fluktuerande ledtider  

Den globalt reducerade fraktkapaciteten (se tabell 3 & 4) och de stigande fraktpriserna 

(se figur 13 & 14) som behandlades i kapitel 2.5.1 och 2.5.2 är båda faktorer som har en 

kausalitet med den tredje negativa konsekvensen av COVID-19 som har att göra med 

osäkerhet kring de verkliga ledtiderna. En ledtid kan definieras som ”[...] den totala tid 

som förlöper från den tidpunkt när en beställning har gjorts till den tidpunkt när det 

beställda materialet anländer till mottagaren” (Storhagen 2011 s. 77). Det finns i en högre 
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detaljgrad två märkbara faktorer som bidrar till en ökad osäkerhet för ledtiderna i 

avhandlingens kontext. Dessa är de direkta flygens temporära bortfall mellan Kina och 

Finland (Lentoposti 2020b; Utrikesministeriet 2020) samt ett ökat beroende av 

centraleuropeiska indirekta rutter och fraktnav, vilket leder till anlitande av multimodala 

transporter från Centraleuropa till Finland (Logistiikan Maailma 2020c; Melin 2011). 

Bortfallet av de direkta linjerutterna leder till en ökad användningsgrad av indirekta 

ruttalternativ. I kapitel 2.1 nämndes att fördelen med direkta rutter är bl.a. att behovet 

av att hantera godset är minimalt, vilket leder till en lägre riskprofil. Däremot växer 

risken för förseningar, fraktskador och svinn som en följd av de indirekta samt 

multimodala transportalternativen. (Melin 2011) Före inverkan av COVID-19 på 

linjetrafiken mellan Kina och Finland kunde t.ex. Finnair, Juneyao-, Tibet-, och Sichuan 

Airlines ruttnätverk anlitas för direkta flyg från Kina till Finland, vilket redogjordes i 

kapitel 2.2.2. De direkta rutterna möjliggjorde kringgåendet av risklandskapet med de 

indirekta ruttalternativen som beskrevs ovan och i kapitel 2.2.2. Därtill har 

fraktvolymerna och aktivitetsnivåerna stigit märkbart vid flera av de centraleuropeiska 

flygfraktsnaven som en följd av COVID-19, vilket kan leda till överbelastningar som 

påverkar det ovannämnda risklandskapet (Air Cargo News 2020a).   

Därtill baserar sig de indirekta ruttalternativen ofta på vägtransporter från de 

centraleuropeiska fraktnaven till Finland, vilket nämndes i kapitel 2.2.2. Därmed är 

verksamheten beroende av vägnätverket. Utöver att antalet hanteringar ökar, vilket leder 

till förhöjda risker som t.ex. svinn och skador (Melin 2011), kan bl.a. tillgängligheten av 

vägtransportkapaciteten nämnas som en potentiell risk för fluktuerande ledtider (Agility 

2020a). En annan restrikterande faktor är lagstiftningen gällande kör- och vilotider för 

vägtransporter även om vissa underlättningar har införts temporärt som en följd av 

COVID-19. Detta kan förvålla varierande ineffektivitet. (European Comission 2019b) 

Ett ytterligare dilemma som är kopplat till användningen av vägnätverket är själva 

infrastrukturen som till motsats till luftrummet består av fysiska gränser och andra 

väganvändare som kan förorsaka bl.a. rusningar eller trafikolyckor. Dessa leder till risker 

som vid realisering kan leda till förseningar, vilket förlänger ledtiden för flygfrakten. I 

kontexten av COVID-19 och dess konsekvenser för vägtransporterna kan också 

gränskontroller och partiella eller temporära stängningar förekomma (se tabell 5), vilka 

likaså kan bidra till förseningar och längre ledtider. En extra utmaning med dessa 

varierande restriktioner, som kan fluktuera beroende på landet och på utvecklingen av 

COVID-19, är att det kan finnas lokala skillnader (se tabell 5). Med tanke på de 
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geografiska positionerna för de centraleuropeiska flygfraktsnaven kan det konstateras 

att vägtransporterna måste ta sig genom ett varierande antal länder förrän frakten 

anländer till Finland. Detta betyder att samma vägtransport kan påverkas negativt av ett 

antal länders restriktioner, vilket än en gång påverkar den totala ledtiden. Situationen i 

april 2020 (se tabell 5) visar att varierande störningar och förseningar förekommer bl.a. 

i Danmark, Frankrike och Tyskland, vilka är relevanta länder för den finländska 

flygimporten som transporteras via de indirekta ruttalternativen. (Agility 2020a)  

Tabell 5 Inverkan av COVID-19 på de europeiska vägtransporterna i april 2020, redigerad av 
skribenten (Agility 2020a) 

 

Transportkedjorna från Kina till Finland är beroende av diverse aktörer och 

internationell lagstiftning styr och påverkar verksamheten mycket både då det gäller 

importen och exporten (Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2020a). Därtill är 

flygimporten från Kina till Finland beroende av Kinas exportprocess. En konsekvens av 

den enorma efterfrågan av personlig skyddsutrustning har lett till produktions missbruk 

och produktkvaliteter som inte uppfyller de internationella eller europeiska kraven. För 

att åtgärda problemet ur ett exportperspektiv har t.ex. de kinesiska myndigheterna infört 

extra kvalitetskontroller och tullinspektioner, vilket har lett till längre behandlingstider 

och ökade kostnadsstrukturer. (The Loadstar 2020c) Dessa tilläggskontroller och 

striktare förtullningsprocedurer förorsakar en ökad osäkerhet gällande ledtiderna. 

Flygterminaler och lagerutrymmen har tidvis blivit förstoppade (se figur 15) på grund av 

dessa tidskrävande initiativ kombinerat med resursbrister som beror på COVID-19 samt 

en hög efterfråga av personlig skyddsutrustning. Därmed kan fenomenet även indirekt 

påverka flödet av övrigt material p.g.a. förstoppade lagerutrymmen och resursbrister, 

Ursprung Destination
Inverkan på den lokala 

avhämtningen
Gränsrestriktioner

Inverkan på den lokala 

distributionen

Finland Danmark Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Små förseningar / störningar

Finland Frankrike Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Måttliga förseningar /störningar

Finland Tyskland Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Små förseningar / störningar

Finland Italien Måttliga förseningar / störningar Gränsen är partiellt stängd Märkbara förseningar / störningar

Finland Norge Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Normalt läge

Finland Portugal Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Små förseningar / störningar

Finland Spanien Måttliga förseningar / störningar Gränsen är partiellt stängd Märkbara förseningar / störningar

Finland Sverige Små förseningar / störningar Gränsen är öppen Normalt läge

Finland Schweiz Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Små förseningar / störningar

Finland Storbritannien Små förseningar / störningar Gränsen öppen med extra kontroller Små förseningar / störningar
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vilket i grunden leder till logistisk ineffektivitet i försörjningskedjorna. (Tomkins 2020) 

Konklusivt kan det konstateras att alla faktorer som ovan nämnts bidrar direkt eller 

indirekt till en ökad risk för ytterligare förseningar. De förlänger flygfraktens totala ledtid 

och har därmed varierande konsekvenser för speditionsbolaget, uppdragsgivaren och 

materialets slutliga mottagare. 

 

Figur 15 Orderstock av bl.a. COVID-19 skyddsutrustning i ett tullförråd på en kinesisk 
flygplats som väntar på export (Tomkins 2020) 

2.5.4 Möjligheter  

Trots att COVID-19 har bidragit till drastiska negativa konsekvenser i kontexten av 

flygfrakt från Kina till Finland som det har redogjorts i kapitlen 2.5.1–2.5.3 måste 

försörjningskedjorna fortsättningsvis fungera möjligast optimerat för att möjliggöra de 

ekonomiska aktiviteterna och för att stöda kostnadseffektiviteten, vilket är viktigt med 

tanke på konkurrenskraften och affärsverksamheten (Logistiikan Maailma 2020a; 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2020a). Det unika marknadstillståndet har lett 

till att speditörerna måste utnyttja ett bredare spektrum av lösningar som tangerar 

speciellt speditionstjänsterna inom material- och informationsflödet (se figur 9) för att 

dämpa ner de negativa logistiska effekterna som utses av bl.a. den reducerade 

fraktkapaciteten, de stigande fraktpriserna och de fluktuerande ledtiderna. Insatserna 

för att anpassa flygspeditionsverksamheten till det nuvarande marknadstillståndet har 

skapat möjligheter som i grund bygger på både existerande logistiska lösningar men även 

innovationer, som har implementerats av aktörer inom logistiken, som en följd av 

COVID-19. Möjligheterna som dämpar ner konsekvenser av COVID-19 redogörs till näst.  
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I kapitel 2.2.2 nämndes både direkta- och indirekta rutter för flygfrakten från Kina till 

Finland (se figur 4). Därtill nämndes det temporära bortfallet av majoriteten av 

avgångarna som erbjöds av fyra flygbolag: Finnair, Juneyao-, Tibet-, och Sichuan 

Airlines (Utrikesministeriet 2020), vilket minskar på fraktkapaciteten, höjer på frakt-

priserna och leder till osäkrare ledtider exempelvis p.g.a. indirekta rutter. Detta har 

också lett till att fraktvolymerna vid de centraleuropeiska fraktnaven har stigit (Air Cargo 

News 2020a), vilket påvisar att marknaden, inklusive Finland, har sätt de indirekta rutt-

alternativen som en användbar lösning för att delvis kringgå dilemmat med bl.a. de 

upphörda direkta rutterna mellan Kina och Finland. Med andra ord ökar de indirekta 

rutterna chanserna att säkra fraktkapaciteten för flygimporten och på så sätt förebyggs 

även fluktuerade ledtider något ifall fraktutrymmen kan säkerställas. Det förhöjda 

risklandskapet som innebär bl.a. rusningar som förlänger de verkliga ledtiderna 

medverkar dock fortfarande. Därtill kan inte prisnivån påverkas trots att de indirekta 

rutterna i ett normalt markandstillstånd har lägre direkta transportkostnader. Detta 

beror på den ökade efterfrågan p.g.a. få alternativ som har lett till att vissa indirekta 

rutter tillsvidare har blivit primära rutter och således påverkar marknadsdynamiken 

prissättningen på ett oförmånligt sätt för speditörerna och uppdragsgivarna. (JOC 2020) 

Konklusivt är de indirekta ruttalternativen en kritisk möjliggörare för flygimporten från 

Kina till Finland under markandstillståndet som har uppstått på grund av COVID-19.    

Även om användningen av de indirekta rutterna från Kina till Finland bidrar till en ökad 

flexibilitet i det nuvarande marknastillståndet är det nämnvärt att linjetrafiken inte är 

överflyttbar till frakt- och chartertrafiken, dit även kurirtransporterna tillhör (Melin 

2011) som det redogjordes i kapitel 2.5.1. Detta leder till att betydelsen av andra 

transportmedel och multimodala lösningar växer märkbart för att upprätthålla 

materialflöden mellan Kina och Finland, då dessa kan anlitas för att delvis kompensera 

bortfallet av den direkta linjetrafiken som till en stor del utgörs av Finnair (Lentoposti 

2019; Utrikesministeriet 2020). Kombitransporter, alternativa transportmedel och 

rutter som antingen har lanserats eller marknadsförts kraftigare under pandemin består 

huvudsakligen av sjö- och flygtransportkombinationer, tåg- samt vägtransporter.  

Sjö- och flygkombinationer medför flexibilitet och de kan således kringgå t.ex. 

problematiska områden inom transportkedjorna som har drabbats hårt av de logistiska 

konsekvenserna av COVID-19 som kan leda till förstoppningar eller förseningar. 

Fördelen med sjö- och flygkombinationen är att en kortare transporttid kan uppnås 

jämfört med endast sjöfrakt, vilket oftast är oacceptabelt för produkter som normalt 
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skulle transporteras via t.ex. direkta eller indirekta linjerutter. Bland annat Sydkorea, 

Taiwan och Singapore används som knytpunkter för dessa kombitransporter från Kina 

till Europa och Finland. (DSV 2020; Kuehne+Nagel 2020)  

Tågtransporterna mellan Kina och Finland närmare sagt mellan Hefei och Nordsjö 

existerade redan före COVID-19. Detta alternativ erbjuder ändå en lösning till 

flaskhalsarna som direkt eller indirekt har bildats inom ramverket för flygfrakten från 

Kina till Finland. Transporttiden för tågfrakten är kortare jämfört med sjöfrakten och 

fraktkostnaden är lägre jämfört med flygfrakten. Detta är en av orsakerna varför 

efterfrågan på tågfrakt har stigit för att kompensera de logistiska störningarna som 

COVID-19 medför för flygfrakten. Det är dessutom nämnvärt att avgångsfrekvensen för 

tågen inte är densamma som för flygtrafiken. (Nurminen Logistics 2020; Varova 2020) 

Vägtransporter från Kina till Europa och Finland har varit en lösning som lanserades i 

en bredare skala av diverse speditörer som en följd av de nämnda konsekvenserna av 

COVID-19 för flygfrakten från Kina. Det har rapporterats att de fundamentala orsakerna 

till efterfrågan av vägtransporterna från Kina till Europa speciellt har varit de drastiskt 

stigande flygfraktpriserna och förstoppningarna på flygplatserna, vilket har lett till långa 

ledtider och ökad osäkerhet. Alternativet som vägtransporterna utgör skapar ett antal 

fördelar. Bland annat kan en transporttid på ca 14–22 dagar mellan Kina och Europa, 

inklusive Finland, uppnås beroende på avgångsstället och destinationen. Transporttiden 

är kortare jämfört med både sjö- och tågtransporterna och i vissa fall snabbare än flyget 

p.g.a. regionala och globala dilemman som nämnts. För att ytterligare förkorta ledtiden 

har två förare anlitats för vägtransporterna, vilket möjliggör längre körtider och bidrar 

på så sätt till en ökad effektivitet och kortare ledtider. Bland annat har en ledtid på 15 

dagar uppnåtts mellan Shanghai och Hamburg. Den direkta fraktkostnaden för 

vägtransporterna är även lägre jämfört med flygfrakten och kapacitetsproblemen med 

flyg-, sjö- och tågtransporterna kan också kringgås. Därtill möjliggör vägtransporterna 

en flexibilitetsnivå som inte kan uppnås med flyg, sjö- eller tågtransporter för att dessa 

transportmedel kräver en specifik fundamental infrastruktur. På så sätt kan flera 

lastnings- och avlastningsplatser ordnas enligt uppdragsgivarnas behov. (Air Cargo 

News 2020b; Agility 2020b; The Loadstar 2020d) Däremot är transportvolymen per 

långtradare liten jämfört med de övriga transportalternativen, vilket volymmässigt leder 

till ineffektivitet. Lagstiftningen utgör också restrikterande faktorer i form av kör- och 

vilotider och eftersom transportvolymerna per transportenhet är mindre jämfört med de 

alternativa transportmedlen uppstår också en ökad miljöbelastning. (Storhagen 2011) 
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Konklusivt kan det konstateras att de indirekta rutterna och de multimodala lösningarna 

skapar ett bredare spektrum av lösningar för att dämpa de negativa logistiska 

konsekvenserna för flygimporten från Kina till Finland. Från ett totalkostnadsperspektiv 

kan dessa lösningar i vissa fall erbjuda kostnadseffektivare alternativ men p.g.a. 

coronapandemin präglas alla transportmedel av förhöjda fraktkostnader. Därtill bygger 

fraktprissättningen på både direkta och indirekta kostnadsfaktorer som bl.a. diverse 

COVID-19-tillägg som redogjordes i kapitel 2.5.2. Det finns indikationer på att 

efterfrågan för de ovannämnda alternativa transportlösningarna för den direkta 

linjetrafiken, för flygimporten från Kina till Finland, härstammar från eftersträvan av 

kostnadseffektivitet, säkerställningen av fraktutrymmet för att minska på osäkerheten 

och möjliga störningar i materialflöden. Trots att linjetrafiken mellan Finland och Kina 

har drabbats hårt (Utrikesministeriet 2020) utgör de indirekta ruttalternativen 

kombinerat med de övriga transportalternativen och kombitransporterna till logistiska 

lösningar under den pågående marknadssituationen. Dessa är inte nödvändigtvis 

optimala jämfört med den tidigare logistiska verksamheten med den direkta linjetrafiken 

som existerade före COVID-19. Speditionstjänsteutbudet visar att för att upprätthålla de 

nuvarande globala materialflöden krävs diverse alternativ för att dämpa de logistiska 

störningarna som uppkommit som en följd av COVID-19. 

Utöver de redan tidigare existerande logistiska lösningarna för transporterna från Kina 

till Finland som bl.a. alternativa rutter, transportmedel och kombitransporter har även 

innovativa implementationer tagits i bruk under COVID-19. De främsta och de mest 

betydelsefulla, i kontexten av flygimporten från Kina till Finland, är Finnairs initiativ för 

att kompensera bortfallet av linjetrafiken och därmed fraktkapaciteten. Detta har 

åstadkommits med hjälp av konverteringen av Airbus A330 (se figur 5) till fraktplan 

genom att avlägsna sitsarna för passagerarna från kabinen (se figur 16) och charterflyg 

som flygs med de konverterade passagerarplanen. Som nämnts i kapitlen 2.2.1 & 2.2.2 

erbjöd Finnair inte normalt charterflyg för frakt före COVID-19 utan verksamheten 

baserade sig endast på linjetrafiken mellan Kina och Finland. (Finnair Cargo 2020d)  

Finnair lanserade ett konverteringsprogram i april 2020 som innebar att valda Airbus 

A330- och A350-flygplan (se figur 5), som tidigare använts för linjetrafiken, 

konverterades till fraktplan. En del av säten avlägsnades från A330-planen medan lättare 

frakt placerades på säten och hatthyllorna i A350-planen, där säten inte avlägsnades 

(Finnair Cargo 2020c; 2020e; Simple Flying 2020). Orsaken till dessa initiativ var att 

upprätthålla materialflöden för kritiska produkter som t.ex. personlig skyddsutrustning 
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och medicinska preparat (Finnair Cargo 2020d). Därtill möjliggjorde konverteringarna 

även flygtransporter för övrig frakt i en varierande grad. Med andra ord medförde 

initiativen en högre fraktkapacitet då även kabinen för dessa widebody-flygplan delvis 

kunde fyllas med frakt (se figur 16 & 17) jämfört med endast bukfrakten som normalt 

placeras under kabinen i linjetrafiken (se figur 2). Den förhöjda fraktkapaciteten p.g.a. 

konverteringen av de två flygplanstyperna påverkar både planens maximala fraktvolym 

och bärförmåga (se tabell 6). Även om A350-planen är större än A330-planen så 

begränsar de kvarlämnade säten i A350-planen den totala fraktkapaciteten så att de 

konverterade A330-planen har en större fraktkapacitet. Båda konverteringarna gynnar 

ändå flygfraktsmarknaden och företagens materialflöden i kontexten av flygimporten 

från Kina till Finland under coronapandemin. (Finnair Cargo 2020c) 

Efter konverteringarna möjliggjorde den uppdaterade flygflottan ny affärsverksamhet 

för Finnair i form av direkta fraktcharterflyg mellan bl.a. Shanghai, Peking, Guangzhou, 

Nanjing och Xian (Finnair Cargo 2020d). På så sätt uppstod det ytterligare alternativ för 

bl.a. de centraleuropeiska indirekta rutterna och kombitransporterna för flygfrakten från 

Kina till Finland. Charterverksamheten svarar även på den höga efterfrågan av flygfrakt, 

en följd av nerkörningen av linjetrafiken, vilket skar ner på den globala flygfrakts-

kapaciteten (se tabell 3 & 4). Således kunde både COVID-19 relaterade produkter och 

andra tidskritiska produkter återigen transporteras längs de direkta ruttalternativen. 

Därtill kan fördelar som kortare ledtider och ett minskat behov av frakthantering, som 

sänker på riskprofilen, gradvis uppnås med de direkta flygen. (Melin 2011) 

Inom ramverket för konsekvenserna av COVID-19 för flygimporten har de ovannämnda 

initiativen bidragit till en större fraktkapacitet och mindre variationer i ledtiderna p.g.a. 

Finnairs direkta charterflyg (Finnair Cargo 2020d) jämfört med bl.a. indirekta rutter och 

kombitransporter. Trots konverteringarna möjliggör initiativet inte flygimport-

aktiviteter från Kina till Finland som var möjliga före COVID-19 t.ex. då det gäller 

fraktkapacitet, prissättning och ledtider. Primärt eftersom avgångsfrekvenserna är 

betydligt lägre jämfört med det normala läget och därmed är flygfraktskapaciteten 

fortfarande begränsad. Den knappa fraktkapaciteten upprätthåller däremot högre 

fraktprisnivåer mellan Kina, Europa och Finland som bl.a. TAC-indexet visualiserar (se 

figur 13). Därtill löser konverteringsinitiativet inte utmaningarna med de införda 

exportkontrollerna i Kina eller förstoppningar i de kinesiska flygfraktsterminalerna (se 

figur 15) vilka uppstår p.g.a. den globalt reducerade fraktkapaciteten och en hög 

efterfråga för ett antal produkter som kräver flygtransporter (The Loadstar 2020c). 
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Figur 16 Konvertering av passagerarplan för flygfraktsverksamhet (Finnair Cargo 2020c) 

 

Figur 17 Placering av flygfrakt i Finnairs konverterade A330-passagerarplan, redigerad av 
skribenten (Finnair Cargo 2020c) 

Tabell 6 Jämförelse mellan planens fraktkapacitet (Finnair Cargo 2020a; c; e; f) 

Flygplan Max. volym Max. bärförmåga 

Airbus A330 (standard) 85 m3 18 000 kg 

Airbus A350 (standard) 95 m3 23 000 kg 

Airbus A330 (COVID-19 konverterad) ~226 m3 ~42 000 kg 

Airbus A350 (COVID-19 konverterad) ~150 m3 ~38 000 kg 
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2.6 Kundupplevd logistiktjänstekvalitet  

I kapitel 2.3 klargjordes speditörernas och speditionstjänsternas roll i kontexten av 

internationell handel och flygtransporter. Därtill behandlades i kapitel 2.4 

flygspeditionstjänsterna som omfattar material-, informations- och kapitalflödet. 

Speditionsverksamheten handlar om service som kan definieras som en ”[...] åtgärd eller 

aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder [...]” och tjänster som kan betraktas som 

”[...] aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretag i syfte att tillgodose 

vissa behov” (Nationalencyklopedin 2020). Speditörernas framgång är m.a.o. beroende 

av hur väl tjänsterna uppfyller kundbehoven, vilket även stöder kundlojaliteten (Grant 

et al. 2014). Utmaningen för en kundupplevd logistikkvalitet är att den delvis utgörs av 

subjektiva åsikter som kan påverkas direkt eller indirekt (Storhagen 2011). I det 

inledande kapitlet nämndes att kriser generellt påverkar företagens beteende och 

verksamhet (Cortez & Johnston 2020), dvs. antaganden och uppfattningar om den kund-

upplevda logistikkvaliteten och tjänstebehoven kan inte tillförlitligt antas vara desamma 

som före coronapandemin. Därtill höjer osäkrare och komplexare marknadslandskap på 

logistikens, speditionens och riskhanteringens betydelse (Grant 2014; Storhagen 2011).   

För att under coronapandemin kartlägga kundnöjdhet och -förväntningar, som delvis är 

subjektiva (Storhagen 2011), är det grundläggande att tillämpa möjligast objektiva och 

systematiska närmandesätt. Detta kan uppnås via teoretiska modeller som konceptuellt 

tangerar den kundupplevda logistiska tjänstekvaliteten. Startpunkten borde enligt Juga 

et al. (2010) och Storhagen (2011) vara att förstå vad kunder anser och inte anser vara 

mervärdesskapande service och tjänster, vilket kärn- och perifer servicemodellen hjälper 

att konkretisera och därför inkluderas den (se figur 18). Kunduppfattningen om servicen 

kan enligt modellen indelas i kärn- och perifer service. Kärnservicen betraktas som en 

självklarhet av kunden t.ex. att leveransen anländer i rätt tid. Därför utgör kärnservicen 

i grunden inte konkurrensfördelar. Perifer service bidrar däremot till mervärde som kan 

skapa möjligheter för konkurrensfördelar t.ex. genom att öka synligheten eller kostnads-

effektiviteten i flödeskedjan. Fallgropen för en bättre förståelse av kundvärderingarna är 

att använda ett företagsperspektiv som fokuserar på speditionsverksamheten istället för 

det externa kundperspektivet. Därtill finns normalt en paradox då en tillfredställande 

kärnservice inte stöder konkurrensfördelar medan en bristfällig kärnservice leder till 

kundförluster. (Storhagen 2011) Tillförlitligheten under kriser kan ifrågasättas då kriser 

påverkar företagens beteende (Cortez & Johnston 2020), vilket kunde ändra på tjänste-

förväntningar. Därmed kunde modellen (se figur 18) vara dynamisk då tjänsteelementen 

i flygspeditionen eventuellt skiftar mellan kärn- och periferservicen p.g.a. pandemin. 
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Figur 18 Uppdragsgivarens uppfattning om service och dess mervärde (Storhagen 2011) 

Konceptet om kärn- och den perifera servicen utgör ett fundament för att förstå hur 

leveransservicen ska utvecklas för att möta kundens förväntningar i en högre grad. 

Därtill finns det en kausalitet mellan kundupplevd leveransservice och kundnöjdhet 

samt lojalitet (Juga et al. 2010). För att systematiskt evaluera leveransservicen, också i 

kontexten av flygimport, kan leveransserviceelement användas som mätare t.ex. 

leveranstid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, informationsutbyte, kundanpassning, 

miljömässiga val, flexibilitet och övriga serviceelement enligt Storhagen (2011).  

Med leveranstiden avses ofta ledtiden, som är tiden som går från en behovsidentifikation 

till tillfredställandet av behovet. Leveranspålitligheten syftar på hur noga den utlovade 

leveranstidpunkten korrelerar med den verkliga tidpunkten av leveransen. 

Leveranspålitligheten inkluderar också leveranser som anländer i förtid och inte bara 

försenade leveranser. Leveranssäkerheten mäter leveransernas innehåll dvs. är 

produkterna, kvantiteten och kvaliteten i linje med den placerade ordern. 

Informationsutbytet har blivit allt viktigare, vilket också påvisas av det extensiva 

speditionstjänsteutbudet inom informationsflödet som redogjordes i kapitel 2.4.2. Detta 

innebär att uppdragsgivaren borde under alla omständigheter ha tillgång till 

information, så nära realtid som möjligt eftersom värdet på informationen sjunker ju 

äldre den är, vilket berör deras transportuppdrag. Förmågan att anpassa sig till 

kundens önskemål, inklusive alla logistiska flöden, har även blivit viktigare för att 

konkretisera kundorienteringen och strävan efter den optimalaste logistiska 

verksamheten. (Storhagen 2011) Miljöaspekterna har likaså blivit allt viktigare och kan 

tangeras med t.ex. optimeringen av verksamheten eller genom att framställa rapporter 

gällande bl.a. koldioxidutsläpp (Grant et al. 2017). Flexibiliteten syftar på speditörens 
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förmåga att anpassa sig till förändringar så att man fortfarande kan uppfylla uppdrags-

givarens förväntningar. Med övriga serviceelement avses aktiviteter som kan associeras 

med leveransservicen bl.a. med hanteringen av reklamationer. De ovannämnda 

elementen är viktiga för att kunna uppnå logistiskeffektivitet som stöder uppdrags-

givarens konkurrenskraft. Utmaningen med leveransservicen är dock att en högre 

leveransservicegrad oftast ökar kostnader, vilket amplifieras av komplexa internationella 

transport- och speditionshelheter. En balans mellan kostnaderna, en potentiell ökad 

försäljning och täckningsbidraget för kundernas flygtransportuppdrag måste m.a.o. 

beaktas av speditörerna i kontexten av leveransservicen för flygspedition. (Storhagen 

2011) Tidigare forskningsinsatser av bl.a. Juntunen et al. (2010) indikerar dessutom på 

att speditörerna borde beakta leveransservicen och dess kvalitet i en allt högre grad.   

Utöver de ovannämnda leveransserviceelementen kan speditionstjänstekriterier, som 

har verifierats vara betydelsefulla av många forskningsinsatser, användas för att 

undersöka den kundupplevda tjänstekvaliteten och därför inkluderas kriterierna i denna 

studie. Aguezzoul (2014) analyserade 67 artiklar från åren 1994–2013 som tangerade 

valet av speditörer och de kundupplevda kritiska tjänstekriterierna. Studien visar att den 

geografiska positionen, sektorn och de diverse utkontrakterade tjänsterna påverkade 

valet av speditören. Därtill visar forskningsinsatsen ett antal tjänsteattribut med en hög 

frekvens, på basis av de 67 analyserade artiklarna, vilka sammanställdes till 11 

representativa kategorier (se tabell 7). Kostnad, förhållande, service, kvalitet, IT- och 

materiell utrustning, flexibilitet och leverans nämndes i ca 80 % av de inkluderade 

forskningarna. Professionalism, finansiell position, belägenhet och rykte uppfanns i de 

resterande ca 20 % av forskningarna. En varierande vikt finns därmed för kriterierna. 

En stor del av de ovannämnda kriterierna nämns även i studien av Selviaridis et al. 

(2008) som påpekar att betydelsen av dessa tjänstekriterier och attribut amplifieras 

ytterligare p.g.a. utkontrakteringen av logistiken, vilket medför risker och kräver därför 

riskhantering inklusive riskanalyser. Dessutom lyftes utmaningar fram som bl.a. 

uppdragsgivarnas motvillighet till längre speditionskontrakt och bristfällig operativ eller 

strategisk informationsförmedling. Dessa är förutsättningar för att tjänsteleverantören 

dvs. speditionsbolaget ska kunna utforma tjänstedesignen på ett sätt som skulle 

tillfredsställa uppdragsgivarens behov. Selviaridis et al. (2008) nämner även att 

avvikande förväntningar mellan uppdragsgivare och speditörer samt konflikterande 

objektiv med utkontrakteringen av logistiken uppfanns som utmaningar för att kunna 

uppnå leveransservicenivåer som tillfredsställer uppdragsgivarens verkliga behov. 
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Tabell 7 Evalueringskriterier för valet av en speditör (tillämpats av Aguezzoul 2014) 

Speditionstjänstekriterier Definition 

Kostnad Totalkostnaden av utkontrakteringen inklusive 
bl.a. fraktpris, rabatter och förmågan att reducera 
kostnader. 

Förhållande Samarbete mellan kunden och speditören för att 
maximera möjligheter inklusive bl.a. pålitlighet och 
förenlighet. 

Service Utsträckningen och tillgången till tjänsteutbudet 
samt bl.a. möjliga specialiseringsområden. 

Kvalitet Kvaliteten på tjänsterna och villigheten till fortsatt 
utveckling, anslutning till standarder och 
riskhanteringsförmågan. 

IT och materiell utrustning Utrustningsnivån för verksamheten som möjliggör 
bl.a. EDI-meddelanden, track & trace samt 
informationssäkerhet. 

Flexibilitet Förmågan att anpassa sig till behovs- och 
marknadsförändringar, tillgängligheten till 
skräddarsydda lösningar. 

Leverans Leveranstider och pålitligheten av dem, 
punktligheten av leveranserna samt konsistensen 
av den lovade tjänstenivån. 

Professionalism Förmågan att kunna vägleda kunden i en logistisk 
kontext, vilket innebär bl.a. expertis, kompetens 
och erfarenhet.  

Finansiell position Säkerställningen av tjänsteutbudet och tjänsterna 
som utkontrakterats samt förmågan att investera 
för att uppnå en möjligast effektiv verksamhet i 
framtiden. 

Belägenhet Berör tillgången och effektiviteten av 
distributionen, specialiseringsområden samt den 
internationella räckvidden. 

Rykte Marknadens konsensus gällande till vilken grad 
tjänstebehovet av speditörens kunder tillfredsställs, 
vilket baserar sig på bl.a. mun-till-mun-
kommunikation. 
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Även om det ovannämnda kan användas som hjälp för att undersöka kundperspektivet 

finns fortfarande en felmarginal bl.a. på grund av skillnader hos speditörerna och 

uppdragsgivarna mellan den antagna och kundupplevda tjänstekvaliteten. Parasuraman 

et al. (1985) tangerade tjänstekvalitetsprocessen med gap för en servicevariation, vilket 

bidrog till utvecklingen av den s.k. SERVQUAL-modellen (Service Quality) (se figur 19). 

Modellen tillämpas i avhandlingen för att konkretisera komplexiteten med tjänste-

kvalitet och för att identifiera de gap som kan utgöra risker för skillnader mellan 

kundbehoven och den genererade flygspeditionstjänsten. Modellen har också tillämpats 

inom logistiken bl.a. av Juga et al. (2010) och Phuong Vu et al. (2020) som påpekade att 

studier i en företagsinriktad kontext var betydligt färre jämfört med konsument-

kontexten. Enligt modellen påverkas kundernas förväntningar av mun-till-mun-

kommunikation, egna behov och tidigare erfarenheter, vilka utformar tjänstekrav. Dessa 

förutsätts uppfyllas av tjänsteleverantören dvs. speditören i studiens kontext. Spedition 

baserar sig delvis på antaganden om kundförväntningar som bildar leveransservicen och 

tjänsteutbudet. Leveransservicen verkställs vid transportuppdrag och kommuniceras 

både direkt och indirekt. Däremot kan fem potentiella gap för den kundupplevda tjänste-

kvaliteten utgöra skillnader. Tio nyckelattribut för den kundupplevda tjänstekvaliteten 

framförs också att vara pålitlighet, mottaglighet, kompetens, tillgänglighet, hövlighet, 

kommunikation, trovärdighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet. (Parasuraman et al. 

1985; Phuong Vu et al. 2020) För konkurrenskraftig spedition är den kundupplevda 

tjänstekvaliteten viktig då en korrelation mellan tjänstekvalitet och lojalitet av 

utkontrakterad tredjepartslogistik- och spedition har visats i Finland (Juga et al. 2010). 
 

 

Figur 19 SERVQUAL-modellen för kundupplevd logistisk tjänstekvalitet, redigerad av 
skribenten (Phuong Vu et al. 2020) 
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De ovannämnda modellerna och koncepten utgör ett möjligt närmandesätt för att mer 

systematiskt kartlägga kundnöjdheten och den kundupplevda logistiktjänstekvaliteten. 

Ett ytterligare konceptuellt hjälpmedel utgörs dock av ett s.k. värdediagram (se figur 20) 

som kan användas som stöd vid analyserandet av kundnöjdheten. Värdediagrammets 

funktion är enligt Storhagen (2011) att hjälpa till med att positionera kunderna på basis 

av deras kundupplevda tjänstevärde. X-axeln representerar priset och y-axeln det 

kundupplevda värdet. Således kan relationen mellan kostnaden och värdet visualiseras, 

vilket skribenten anser vara relevant vid tidpunkten av studien då coronapandemin har 

medfört rekordhöga flygfraktsprisnivåer (JOC 2020; The Loadstar 2020b) och därför 

inkluderas värdediagrammet i avhandlingen. Ifall kunden upplever att flygspeditionen 

bidrar till ett mervärde kommer kunden att positioneras längs diagonalen i diagrammet.  

Punkt A tyder på att kunden upplever kostnaden för flygspeditionen som högt och värdet 

som lågt. Situationen är ohållbar på långsikt. Lösningen till detta kopplas till 

leveransservicen. Punkt B kan uppnås genom att erbjuda samma tjänstehelhet till ett 

nedsatt pris, vilket vid något skede når punkten av acceptans då priset upplevs som 

förmånligt även om det kundupplevda värdet upplevs som lågt. Däremot kan punkt C 

uppnås genom att hålla kvar den befintliga prisnivån men forma tjänstehelheten på ett 

sätt som kunden upplever medföra ett högre tjänstevärde. Då dagens konkurrens är hård 

är punkt B problematisk från ett lönsamhetsperspektiv. Därför betonas leverans-

servicens betydelse då en högre prisnivå kan upprätthållas med hjälp av en konkurrens-

kraftig leveransservice som uppdragsgivarna genuint upplever som mervärdeskapande. 

(Storhagen 2011) Enligt Juntunen et al. (2010) utgör ett lågt pris därför inte automatiskt 

en konkurrenskraftig leveransservice eftersom kundnöjdheten består av andra faktorer 

och garanterar således inte endast speditionens prissättning lojala kundförhållanden.  

 

Figur 20 Värdediagram för analyserandet av kundupplevt tjänstevärde (Storhagen 2011) 
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2.7 Ett sammandrag av den teoretiska referensramen 

Syftet med den teoretiska referensramen var att redogöra kontexten för flygspeditionen 

från Kina till Finland genom att behandla fundamenten för flygfrakt, flygnätverket 

mellan Kina och Finland, spedition och speditionstjänster, coronapandemins inverkan 

på flygimporten på basis av primär- och sekundärkällor samt faktorer som påverkar 

kundupplevd logistiktjänstekvalitet. Referensramen representerar därmed ett 

uppdaterat flygimportslandskap från Kina till Finland, vilket stöder avhandlingens syfte 

och utgör grunden till empirin som strävar efter att besvara de tre forskningsfrågorna. 

Flyget som transportmedel konstaterades vara eftertraktat p.g.a. globaliseringen och en 

utkontrakterad produktion, vilket utgör ett behov av korta ledtider av olika orsaker för 

vissa produktsegment. Linjetrafiken, inklusive de direkta och indirekta rutterna, utgör 

fundamentet för flygfrakten globalt och tekniska lösningar stöder fraktkapaciteten. 

Flygnätverket mellan Kina och Finland före COVID-19 var extensivt. Det härstammade 

från den höga efterfrågan för passagerartrafiken. Finnair är den primära aktören utöver 

de tre övriga kinesiska flygbolagen. Verksamheten baserar sig huvudsakligen på direkta 

linjerutter med en hög avgångsfrekvens och widebody-flygplan som gynnar 

fraktkapaciteten. Indirekta ruttalternativ via centraleuropeiska flygfraktsnav utgör också 

möjligheter för flygimporten från Kina till Finland. Finska tullens importstatistik från 

Kina visar även att de största produktkategorierna korrelerar med flygfraktsattributen.  

Flygspeditionen baserar sig på service och tjänster som har en efterfråga p.g.a. en 

komplex internationell logistik, behovet av kostnadseffektivitet och optimala logistiska 

lösningar. Speditionstjänsteutbudet kan vara brett, vilket täcker alla logistiska flöden.   

Inverkan av COVID-19 har både negativa mikro- och makroekonomiska följder. De 

globala restriktionerna bidrar också till en temporär nerkörning av diverse linjerutter 

mellan Kina, Europa och Finland. Flygfrakten präglas av en reducerad fraktkapacitet, 

stigande fraktpriser och fluktuerande ledtider. Det finns motverkningsmöjligheter som 

t.ex. alternativa transportmedel, rutter och konverterade passagerarplan.  

Kundförväntningarna och den kundupplevda tjänstekvaliteten kan likaså påverkas av 

COVID-19. För att kartlägga den subjektiva kundnöjdheten och att hitta brister i den 

erbjudna leveransservicen, kan diverse konceptuella modeller användas för att 

systematiskt tolka nuläget. Därtill uppfanns ett antal kritiska speditionstjänstekriterier 

och -attribut som eventuellt kan bli påverkade negativt som en följd av COVID-19.  
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3 METOD 

För att uppnå en möjligast tillförlitlig och objektiv studie tillämpas ett empiriskt 

närmandesätt som transparent samt systematiskt genererar ny kunskap (Fisher & 

Buglear 2010). Detta stöder den teoretiska referensramen med kunskap som baserar sig 

på externa primärdata. Den tillämpade forskningsmetoden kan vara kvantitativ, 

kvalitativ eller en kombination av dessa. (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015). I 

kapitel 3.1 redogörs båda forskningsmetoderna och deras för- och nackdelar i kapitel 3.2. 

Avhandlingens undersökningsmetoder dvs. semi-strukturerade intervjuer och en 

webbenkät beskrivs i kapitel 3.3. Tillvägagångsättet för att uppnå syftet presenteras i 

kapitel 3.4. Forskningsinstrumentens uppbyggnad klargörs i kapitel 3.5 och utförandet 

av dataanalyserna i kapitel 3.6. Datahanteringsprocessen beskrivs i kapitel 3.7 och 

empirins objektivitet i kapitel 3.8. Slutligen bedöms forskningskvaliteten i kapitel 3.9. 

3.1 Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder 

En kvantitativ forskningsinsats innebär att det valda fenomenet undersöks med hjälp av 

insamlat numeriskt data. Data kan sedan analyseras vidare med hjälp av ett flertal 

statistiska tester beroende på upplägget av studien (Hair et al. 2014). Den kvantitativa 

metoden anses generellt som ett lämpligt val bl.a. då syftet med studien är att pröva valda 

teorier och att kunna framföra generaliseringar för en viss population eller att påvisa 

korrelationer mellan variabler. En forskningspraxis som utgår från teorier för empirin 

betraktas som deduktiv. Utgångspunkten för datainsamlingen är att ett representativt 

urval väljs, eftersom en hel population sällan kan inkluderas i en empirisk undersökning. 

Insamlingen av data kan utföras med hjälp av ett flertal metodiska verktyg bl.a. enkäter 

av diverse slag, strukturerade intervjuer eller observationer. Därtill kan sekundärdata 

användas som en utgångspunkt för studien och analyseringsprocessen, vilket skapar 

forskningsmöjligheter. (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015)  

En kvalitativ forskningsinsats innebär att det valda fenomenet undersöks med hjälp av 

icke-numeriskt data t.ex. ord som beskriver eller förklarar det som undersöks. Synsättet 

är med andra ord tolkande och till motsats till den kvantitativa metoden utgås det ifrån 

att den sociala verkligheten inte är objektiv. Den kvalitativa metoden anses generellt som 

ett lämpligt val bl.a. då syftet med studien är att få en djupare uppfattning om ett valt 

fenomen. Urvalet är ofta litet jämfört med den kvantitativa metoden och teorier kan 

eventuellt formuleras på basis av det insamlade materialet. Därmed är inte teoriprövning 

nödvändigtvis utgångspunkten för kvalitativa studier. En forskningspraxis där empirin 

utgör grunden till den utvecklade teorin betraktas som induktiv. Insamlingen av 
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informationen kan utföras med hjälp av ett flertal metodiska verktyg bl.a. observationer, 

kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper (Bryman & Bell 2005; Patton 2015)  

Valet av forskningsmetoden är essentiellt med tanke på studiens kvalitet som består av 

ett flertal faktorer bl.a. reliabilitet, validitet, replikation och generaliserbarhet. Därmed 

ska valda forskningsmetoder och tillvägagångsätt stöda studiens helhetsmässiga syfte 

och upplägg. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015; Silverman 2005) Även om skillnader 

mellan de ovannämnda forskningsmetoderna förekommer är de inte alltid absoluta och 

varierande närmandesätt kan tillämpas vid t.ex. analyserandet av det insamlade 

materialet. Således kan kvantitativa nyanser påträffas i kvalitativa studier och vice versa. 

Därtill kan forskningsmetoderna kombineras i en forskningsinsats, vilket kan stöda 

studiens kvalitet. Då kan mervärde för en forskningsinsats uppnås med hjälp av en s.k. 

triangulering som innebär att båda metoderna används. (Saunders et al. 2015)  

3.2 För- och nackdelar med kvalitativ samt kvantitativ forskning 

Fördelar som den kvantitativa forskningsmetoden medför är bl.a. att ett stort urval kan 

undersökas systematiskt och resurseffektivt. Webbenkäter möjliggör till exempel en 

snabb och kostnadseffektiv distribution. En systematisk och reliabel kartläggning stöder 

också möjligheten att utforma generaliseringar för en vald population. Det kvantitativa 

närmandesättet bidrar även till precision och flexibilitet. Den numeriska mätbarheten 

möjliggör påvisningar av små skillnader, korrelationer och stöder konsekventa och 

konsistenta datainsamlingar samt analyser som borde kunna replikeras. Därutöver kan 

variabler utformas enligt behov och ett flertal mätskalor tillämpas, vilket stöder studiens 

och empirins syfte. (Bryman & Bell 2005; Hair et al. 2014; Saunders et al. 2015)   

Nackdelar med den kvantitativa forskningsmetoden kan bl.a. anses vara att metoden 

följer den naturvetenskapliga modellen som utgår ifrån att data från verkligheten kan 

anses vara objektivt. Därtill finns det ett antal felmarginaler som kan utgöras bl.a.  av 

urvals- och samplingsfel, en bristfällig urvalsstorlek, bortfall, populationens 

heterogenitet, datainsamlingsfel samt fel som härstammar från dataanalysen. De 

ovannämnda faktorerna kan enskilt eller tillsammans bidra till systematiska fel, vilket 

har en negativ inverkan på resultatet och därmed även på studiens reliabilitet och 

validitet. (Bryman & Bell 2005; Hair et al. 2014; Saunders et al. 2015) 

Fördelar som den kvalitativa forskningsmetoden medför är bl.a. att djupare tolkningar 

stöds av ett extensivt upplägg av metodiska verktyg t.ex. intervjuer och observationer 

som kan användas för att samla omfattande information. Detta stöder en närmare 
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forskningsrelation med respondenterna, vilket kan anses gynna framförandet av 

respondenternas synsätt. Därutöver medför omfattande data en bredare beskrivning av 

kontexten för datainsamlingen jämfört med den kvantitativa metoden, vilket kan vara 

till nytta vid analyserandet. Dessa faktorer stöder även tillförlitligheten, överförbarheten 

och pålitligheten av en studie då ett fenomen kan beaktas från diverse perspektiv och de 

minskar på risken av felmarginaler. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015; Silverman 2005)  

Nackdelar med den kvalitativa forskningsmetoden är bl.a. att metoden kan anses vara 

för subjektiv. Detta kan leda till en bristfällig systematik, vilket kan försvåra eller hindra 

en exakt replikation av studien. Jämfört med den kvantitativa metoden har kritik även 

riktats mot generaliserbarheten av kvalitativa studier. Detta innebär att bedömningen av 

ett representativt urval försvåras och den låga urvalsstorleken bidrar till snävhet, vilket 

ökar osäkerheten kring tillförlitligheten av resultatet. Därtill har kritik riktats mot en 

bristfällig transparens för den empiriska processen dvs. valet av respondenter och hur 

dataanalysen har utförts för att dra slutsatserna. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015) 

3.3 Semi-strukturerad intervju och enkät som forskningsinstrument 

Forskningsintervjuer kan utformas på diverse sätt och de kan ha en kvantitativ eller 

kvalitativ nyans. Semi-strukturerade intervjuer möjliggör både ett standardiserat och ett 

systematiskt närmandesätt medan rum för sonderings- och uppföljningsfrågor bidrar till 

en flexibilitet som kan ge mervärde för datainsamlingen. Utgångspunkten för 

intervjuerna är att ett urval fastställs med hjälp av en urvalstrategi t.ex. ett målinriktat 

urval för att välja relevanta informanter för studien. För att skapa en transparent 

forskningsinsats bör också en motivering av det valda urvalet, urvalsstrategin och 

intervjuernas gång redogöras. (Bryman & Bell 2017; Patton 2015; Saunders et al. 2015)  

Semi-strukturerade intervjuer innebär konkret att frågor ställs till respondenten på basis 

av en färdigställd intervjuguide som möjliggör replikering. Utrymme för ändringar och 

specificerande frågor finns även och därför kan närmandesättet anses vara kvalitativt. 

Frågetyperna kan vara slutna med färdiga svarsalternativ eller öppna med uttrycksfrihet. 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att generera detaljerade svar, vilket öppna 

frågeställningar stöder. Därtill kan ett flertal frågeformer som bl.a. inledande och 

preciserande frågor utformas. Intervjuerna kan utföras personligt, via telefon eller 

elektroniskt med hjälp av digitala verktyg. Fördelar med personliga intervjuer är bl.a. att 

närvaron möjliggör insamling av data som är kopplat till t.ex. kroppsspråket och 

visualiseringen av frågorna eller bakgrundsmaterial för att klargöra frågeställningar. 
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Telefon- eller elektroniska intervjuer ger fördelar som t.ex. en försvagad inverkan av 

intervjuareffekt som kan påverka respondenternas svar. Därtill ökar bl.a. smidigheten 

då fysiska möten med geografiska avstånd kan kringgås. (Bryman & Bell 2005; Fisher & 

Buglear 2010; Patton 2015; Saunders et al. 2015)  

Utöver de olika sätten att framföra intervjuerna är datainsamlingssättet ofta detsamma 

dvs. inspelningen av intervjun med bara ljud eller med ljud och bild. Dessutom anses 

transkriberingen av inspelningen vara viktigt med tanke på reliabiliteten och validiteten. 

Fördelar med inspelningen och transkriberingar är bl.a. att kringgå minnesluckor och 

varierande ordval som kan påverka analysen. Antalet tolkningar minskar och en 

transparens av informationen kan uppnås. Därmed kan studiens kvalitet värderas 

objektivare av utomstående. Dessutom kan det insamlade materialet användas för andra 

forskningsinsatser eller för att bygga vidare på den ursprungliga studien. Även om 

inspelningen och transkriberingen förebygger empiriska fel, förekommer felmarginaler 

varierande oavsett empiriska verktyg som tillämpas. Vanliga felkällor för semi-

strukturerade intervjuer är bl.a. oklara frågor, missförstånd, intervjuareffekten, 

registrering av information med nyansskillnader och hur informationen analyseras för 

slutsatserna. Genom att beakta felkällorna på förhand kan risken för variation, som 

härstammar av metodiska fel, minimeras. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015)  

Enkäter tillhör de metodiska verktygen inom den kvantitativa forskningsinriktningen 

och de möjliggör en insamling och bearbetning av en stor mängd data. Oftast fyller 

respondenterna i enkäten självmant, vilket betyder att flexibilitet vid datainsamlingen 

inte förekommer jämfört med t.ex. den semi-strukturerade intervjun där frågor kan 

förklaras eller specificeras vid behov. Utgångspunkten för enkäter är likaså urvalet, vilket 

ska vara representativt med tanke på den population som studien och dess syfte tangerar. 

Det finns olika urvalstyper bl.a. icke-sannolikhetsurval som bekvämlighetsurval där 

representativa respondenter som är tillgängliga inkluderas eller snöbollsurval som 

bygger på att relevanta personer kontaktar andra representativa personer som får svara 

på enkäten. Trots att urvalet ska vara representativt är storleken också relevant. Urvals-

storleken bör vara större då populationen är heterogen, vilket medför möjligheten av 

variation. (Bryman & Bell 2005; Fisher & Buglear 2010; Saunders et al. 2015) 

Utöver urvalet är själva enkäten, inklusive dess upplägg och frågor, viktiga både för 

datainsamlingen och analysen. Enkäten ska vara tydlig, systematisk och instruktioner 

hur svarandet går till ska finnas tillgängliga för respondenterna. Dessa faktorer 

kombinerat med en möjligast kort enkät stöder en högre svarsprocent. Enkätens 
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svarsalternativ kan vara både öppna eller slutna. Därtill kan olika typs skalor användas 

bl.a. likertskalor lämpar sig väl för slutna frågor som sedan kan kodas för dataanalysen. 

Användningen av frågetyperna bör övervägas på förhand då t.ex. data som genererats av 

öppna frågor kan vara utmanande att kodas, testas och analyseras på ett systematiskt 

sätt jämfört med slutna svarsalternativ. Då respondenterna svarar på enkäten 

självständigt ska enkäten vara fungerande både ur respondenternas synvinkel och 

metodtekniskt. Detta ska beaktas vid utformningen av enkäten. Enkäter kan distribueras 

bl.a.  fysiskt, via posten eller elektroniskt. Digitala enkäter är omtyckta, eftersom de kan 

möjliggöra en snabb datainsamling, de bidrar till kostnadseffektivitet och de är flexibla 

för respondenterna. (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015)  

Fördelar med enkäter jämfört med t.ex. semi-strukturerade intervjuer är bl.a. att enkäter 

möjliggör exkluderandet av den s.k. intervjuareffekten där respondentens svar kan till 

en varierande grad påverkas av intervjuarens närvaro. Därtill bidrar frågeställningarna 

inte till en variation eftersom enkäten fylls i självständigt av respondenten. Därmed finns 

det ingen koppling till en intervjuare. Möjligheten att svara på en enkät då det är 

lämpligast för respondenten bidrar också till en ökad flexibilitet och anpassning. 

Nackdelar med enkäter jämfört med t.ex. semi-strukturerade intervjuer är bl.a. att 

frågeställningar inte kan förklaras, respondenternas identitet kan inte alltid verifieras, 

antalet frågor är begränsat eftersom för långa enkäter har en negativ inverkan på 

svarsprocenten och därmed kan en del information utebli. Därtill är bortfallet generellt 

större i enkäter jämfört med semi-strukturerade intervjuer, vilket höjer risken för fel. 

Felmarginaler kan uppstå från urvals- och samplingsfel. Frågeställningar eller skalor kan 

leda till fel vid insamlingen. Bortfall påverkar också dataanalysen, slutsatserna och 

generaliserbarheten samt den statistiska signifikansen. (Bryman & Bell 2005) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att semi-strukturerade intervjuer och enkäter 

kompletterar varandra på ett systematiskt sätt. Det finns ett antal faktorer som ska 

beaktas för att formulera dem på ett sätt som förebygger felmarginaler då de har en 

negativ inverkan på den empiriska datainsamlingen och resultatets reliabilitet samt 

validitet. Det kvalitativa närmandesättet ger mera utrymme för att förebygga fel under 

forskningsprocessen medan enkäten inte kan påverkas efter dess publicering. Trots att 

det kvalitativa närmandesättet är flexiblare med insamlingen och bearbetningen av 

information, jämfört med det kvantitativa, bör alltid en forskningsplan utformas på 

förhand. Forskningsplanen bör beakta och förebygga de ovannämnda källorna för 

felmarginalerna. (Bryman & Bell 2005; Fisher & Buglear 2010; Saunders et al. 2015)  
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3.4 Tillvägagångssättet 

För att uppnå avhandlingens syfte bygger avhandlingens forskningsdesign på de båda 

forskningsstrategierna som behandlades i kapitlen 3.1–3.2 och de metodiska 

instrumenten som redogjordes i kapitel 3.3. Kombinering av forskningsmetoder dvs. 

triangulering är rekommenderat för att realisera synergier och förebygga felmarginaler 

(Bryman & Bell 2005; Gioia et al. 2013; Saunders et al. 2015). Datainsamlingarna utförs 

därför med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och en webbenkät. Studien är multi-

dimensionell p.g.a. den tillämpade kombinationen. Ketokivi och Choi (2014) påpekar att 

en transparent och detaljerad beskrivning av empirin är en förutsättning för god 

reliabilitet och validitet. Därför redogörs tillvägagångsättet extensivt till följande. 

För att undersöka studiens första delsyfte, dvs. inverkan av och åtgärderna för COVID-

19 på flygimporten från Kina till Finland, utnyttjas semi-strukturerade intervjuer och 

den målinriktade urvalsmetoden för att välja relevanta informanter för studien (Bryman 

& Bell 2017). Således kan empirin kopplas till den teoretiska referensramens kapitel 2.1–

2.6 för att identifiera möjliga likheter och olikheter. Urvalet och dess informanter 

möjliggör inkluderingen av kärnaktörernas synvinklar i studiens kontext. Synvinklarna 

representerar speditionsbolag, flygbolag och fackförbundet för spedition och logistik i 

Finland. Speditionen tangeras både från ett mikro- och ett makroperspektiv där 

informanter från speditionsbolagen representerar det första och informanter från 

fackförbundet det andra. Därmed kan en för snäv kartläggning förebyggas, vilket sänker 

risken för felmarginaler och stöder en teoretisk mättnad (Fisher & Buglear 2010). 

Urvalskraven för informanterna är innehavandet av en administrativ ställning i 

organisationen för att uppnå möjligast reliabla datainsamlingar för studiens syfte. Valet 

av informanterna baserar sig på tillgång och acceptans för intervjun från informanternas 

sida. De semi-strukturerade intervjuerna baserar sig på intervjuguider (se bilaga 5) vars 

uppbyggnad redogörs i kapitel 3.5.2. Intervjuerna utförs digitalt för att kringgå 

coronarestriktionerna och för att exkludera en möjlig variation av intervjuareffekten 

(Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015). Efter datainsamlingarna transkriberas och 

valideras intervjuerna med informanterna för att uppnå kvalitetssäkrande fördelar som 

nämnts i kapitel 3.3. Därefter utförs dataanalysen enligt planen i kapitel 3.6. 

För att undersöka det andra delsyftet, dvs. de finländska företagens flygspeditions-

upplevelser under coronapandemin hittills, utnyttjas en enkät då enkäter stöder studier 

med stora urval (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015). Den valda populationen är 

finländska företag som använt flyget för varuimporten från Kina till Finland under 2020. 
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Populationsstorleken kan inte fastställas då informationen är sekretessbelagd enligt den 

finska tullen (2020c). Urvalsstrategin för enkäten kombinerar därför ett 

bekvämlighetsurval och ett snöbollsurval, vilket gör urvalsstorleken okänd men 

maximerar mångfalden som t.ex. motverkar skribentens medvetna betoning av vissa 

företagsstorlekar. Enkäten distribueras som ett offentligt inlägg med enkätlänken via det 

professionellt värdesatta LinkedIn-nätverket där alla som ser inlägget och uppfyller 

kraven (se bilaga 3) kan svara, vilket tangerar bekvämlighetsurvalet. På så sätt är 

räckvidden bredare och chanserna för att nå en större mängd relevanta respondenter 

större. För att förebygga en möjligast hög svarsfrekvens skickas länken därtill direkt till 

valda kvalificerade personer inom ämnet vilka ingår i skribentens professionella nätverk. 

De kvalificerade personerna uppmanas att distribuera enkäten vidare till andra personer 

som uppfyller kraven för att besvara enkäten. Därmed uppnås nyansen av 

snöbollsurvalet. Enkätens frågeställningar grundar sig på den teoretiska referensramen 

och de forskningsinsatser som nämnts tidigare. Uppbyggnaden av enkäten (se bilaga 4) 

beskrivs noggrannare i kapitel 3.5.1. Den globala och lokala utvecklingen av 

coronapandemin bidrar till variation. Därför begränsas svarstiden för enkäten till två 

veckor utöver de facto att svarstiden för enkäter ska vara möjligast kort för att uppnå en 

effektiv datainsamling enligt Bryman och Bell (2005). Efter datainsamlingen utförs data-

analysen enligt planen i kapitel 3.6 och resultatet redogörs i form av figurer och tabeller.  

Då man beaktar tillvägagångsättets felmarginal kan det konstateras att felmarginaler 

existerar. Detta har beaktats vid planeringen av forskningsinsatsen. Felmarginalerna 

härstammar från datainsamlingen då respondenternas identitet och kvalificering inte 

kan garanteras eftersom enkäten kan fyllas i av vem som helst. Trots att följebrevet och 

instruktionerna ger en klar bild över vem som anses vara kvalificerad. Det finns även en 

möjlighet att flera respondenter från samma företag svarar på enkäten och deras svar 

kan variera eller skapa kontraster. Därmed kan bilden av ett specifikt företags nuläge i 

studiens kontext vara vilseledande och inte representativt. Ytterligare är det nämnvärt 

att den upplevda logistiska tjänstekvaliteten är subjektiv p.g.a. en känslomässig koppling 

enligt Storhagen (2011). Respondenternas svar korrelerar därmed inte nödvändigtvis 

med företagens konsensus. Dessutom kan svaren eventuellt påverkas av andra logistiska 

faktorer trots att enkäten endast tangerar flygfrakten från Kina till Finland. Då syftet 

med studien är att akademiskt skapa ny kunskap av inverkan av COVID-19 i den valda 

kontexten är en generell kartläggning av kundupplevelserna relevant. Således 

amplifierar de ovannämnda felmarginalerna inte resultatet eftersom generaliseringar, 

på basis av resultatet, inte framförs ifall tillräckliga statistiska indikationer inte uppnås. 



54 
  

3.5 Forskningsinstrumentens och datainsamlingens uppbyggnad 

I kapitel 3.4 presenterades det planerade tillvägagångsättet. Därtill nämndes att en 

transparent och detaljerad beskrivning av det empiriska tillvägagångsättet är essentiellt 

för att uppnå en god reliabilitet och validitet enligt Ketokivi och Choi (2014). Därför 

kommer enkätens och de semi-strukturerade intervjuernas uppbyggnad att redogöras 

ytterligare i kapitlen 3.5.1–3.5.2. Vid utformningen av enkäten och intervjuguiderna för 

de semi-strukturerade intervjuerna har diverse faktorer, som nämnts i kapitel 3.3 och 

som bidrar till för- och nackdelar, beaktats. Detta för att skapa tekniskt fungerande 

empiriska implementeringar som förebygger felmarginaler. Med detta avses bl.a. att 

frågeställningarna mäter det som avses att mätas dvs. mätningsvaliditeten har beaktats 

och evaluerats. Skalorna i enkäten är konsistenta och därmed bidrar de inte till 

bristfälliga mätningssätt, vilket kunde leda till felmarginaler. Därtill har intervjuernas 

frågeställningar formulerats systematiskt för att stöda kodningen och analyseringen. 

Frågorna är inte ledande och de stöder svarstendenser som genererar omfattande data.  

Trots att frågeställningarna och svarsalternativen har formulerats på basis av välkända 

riktlinjer i strävan efter en möjligast fungerande datainsamling, har ytterligare praktiska 

insatser tillämpats för att kringgå subjektiva antaganden. För att förebygga risken för 

missförstånd eller icke-respondentvänliga val, eftersom en publicerad enkät inte kan 

redigeras (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015), inbjöds tre operativa och tre 

administrativa ämneskompetenta respondenter. Deras uppgift var att svara på enkäten 

och ge respons gällande helheten inklusive svarsvänligheten, frågeställningarna och 

svarsalternativen. Enkäten fylldes i både via datorer och smarttelefoner, då skribenten 

ville beakta de båda tillvägagångsätten eftersom enkäten är digital och den distribueras 

via LinkedIn som är ett socialt medium. Samtidigt kunde data gällande respondenternas 

svarstid samlas in som indikerar tidsbehovet. Medeltalet för svarstiden var under 5 

minuter. Utifrån insatsen kunde följebrevet (se bilaga 3) och enkäten (se bilaga 4) 

ytterligare optimeras för att stöda en högre svarsprocent. Därtill simulerades 

intervjuguiderna (se bilaga 5) med två ämneskompetenta personer inom branschen.  

Konklusivt kan det konstateras att extensiva proaktiva insatser tillämpas för att 

motverka välkända nackdelar och felmarginaler samt för att realisera möjligast mycket 

av de metodiska instrumentens fördelar. Samtidigt förebygger närmandesättet den kritik 

som bl.a. Bryman och Bell (2005) samt Patton (2015) lyfter fram gällande problematiken 

kring en bristfällig transparens för den empiriska processen och valen då de kommer till 

utformningen av en studies tillvägagångsätt och tillämpning av forskningsinstrument.  
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3.5.1 Enkäten 

Enkäten (se bilaga 4) har utformats på finska p.g.a. att avhandlingens delsyfte tangerar 

kartläggningen av företag verksamma i Finland och deras kundupplevelser inom den 

valda kontexten, vilket urvalet också avgränsar. Därmed kan en potentiell felmarginal 

som nämnts i kapitel 3.4 åtgärdas, dvs. att enkäten skulle fyllas i av personer utanför 

Finland och finländska företag, trots att respondenterna förblir anonyma. Språkvalet 

kan exkludera anställda med en utländsk bakgrund som inte innehar en tillräcklig 

språkkompetens. Skribenten uppskattar frekvensen för dessa att vara väldigt låg och 

därmed accepterad med tanke på studien. Detta eftersom det eventuella språkliga 

bortfallet inte anses bidra avsevärt till medelvärdets standardfel, vilket skulle öka på 

sannolikheten att samplets medelvärde skulle skilja sig från populationens (Bryman & 

Bell 2005). Startpunkten för enkätens frågeställningar härstammar från både tidigare 

forskningsinsatser (se bilaga 1) och information som presenterats i den teoretiska 

referensramen i kapitel 2 (se bilaga 1). Det är nämnvärt att då ett COVID-19-perspektiv 

tillämpas för avhandlingens syfte, medan COVID-19 relaterade forskningsinsatser inom 

avhandlingens kontext inte vid utformningen av avhandlingen identifieras, kommer 

tyngdpunkten för enkätens frågor att bygga på den omfattande referensramen som 

kapitel 2 utgör. Enkäten består av 19 frågor som bildar 8 delområden och tangerar de 

formulerade forskningsfrågorna i studien (se bilaga 1). 

Del 1 – Bakgrundsinformation, bildas av frågorna 1–3 och syftet är att kartlägga 

respondentens och det representerade företagets profil. Företagens storlek har 

klassificerats enligt samma princip som Företagarna i Finland (2020) dvs. under 10 

anställda klassas som mikroföretag, under 50 som småföretag, 50–249 som medelstora 

företag och över 250 som storföretag. Respondentens tjänsteställning inom företaget 

har valts att indelas i operativa och administrativa. Närmandesättet underlättar 

svarandet och analyserandet då enskilda titlar inte behöver tolkas. För att få en 

uppfattning om utgångspunkten och kundbeteendet för användningen av flygspeditions-

tjänster för företaget som respondenten representerar, kartläggs antalet speditörer som 

används för flygfrakten från Kina till Finland vid tidpunkten för studien. Frågan kopplas 

även till fråga 15 som berör en möjlig tjänstekvalitetsvariation mellan speditörerna. 

Svarsalternativen är 1, 2–3, 4–5 eller flera där respondenten kan uttrycka sig fritt om 

sex eller fler används. Svarsalternativen används för att en etta möjliggör urskiljandet av 

företag som bara anlitar en speditör. Däremot kan alternativen 2–3 och 4–5 underlätta 

operativa respondenternas svarande eftersom de inte nödvändigtvis är medvetna om 

logistikhelheter eller speditionskontrakt som den administrativa sidan har ingått.  
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Del 2 – Inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina till Finland jämfört med det 

normala marknadstillståndet, bildas av frågorna 4–8. Utgångspunkten till 

frågeställningarna härstammar både från diverse marknadsuppdateringar och en 

teoretisk modell som båda behandlas i den teoretiska referensramen i kapitel 2.6. 

Svarsalternativens upplägg baserar sig på en likertskala med fyra steg där en etta 

indikerar fullständigt av en annan åsikt och en fyra fullständigt av samma åsikt. Ett 

neutralt svarsalternativ har exkluderats p.g.a. att en indikation efterlyses. Frågorna 

gällande tillgängligheten till fraktutrymme, fraktpriset, transporttiden och 

leveranspålitligheten baserar sig på kapitel 2.5 där diverse källor (se bilaga 1) indikerade 

på en negativ utveckling för dessa faktorer som en följd av COVID-19. Fråga 8 är kopplad 

till den teoretiska modellen (se figur 18) om kärn- och periferservice (Storhagen 2011). 

Detta för att undersöka ifall modellen kan anses vara dynamisk i flygspeditions-

kontexten, eftersom COVID-19 kan ha åsidosatt tidigare självklarheter inom bl.a. 

flygspeditionen. En koppling till undersökningen av modellens eventuella dynamik 

hänvisas också till i de semi-strukturerade intervjuernas fråga 10 (se bilaga 5).   

Del 3 – Alternativa tillvägagångssätt inom flygimporten från Kina under COVID-19, 

bildas av fråga 9. Svarsalternativen baserar sig på de identifierade möjligheterna att 

motverka de eventuella negativa konsekvenserna av COVID-19 som redogörs i kapitel 

2.5.4. Konklusivt tangerar möjligheterna och frågans svarsalternativ indirekta 

ruttalternativ, charterflygtransporter, kurirtransporter, kombitransporter och 

alternativa transportmedel. Ett öppet svarsalternativ har också inkluderats för att inte 

begränsa respondenterna med antaganden som grundar sig på den extensiva källhelhet 

som har använts för utformningen av kapitel 2.5.4. Således kan möjliga alternativa 

tillvägagångsätt även identifieras. Därtill har ett svarsalternativ inkluderats som 

indikerar att inga utmaningar p.g.a. COVID-19 har upplevts i studiens kontext.  

Del 4 – Speditionstjänstekvaliteten före och under COVID-19, bildas av frågorna 10–13. 

Utgångspunkten för frågeställningarna härstammar från både tidigare forsknings-

insatser bl.a. Aguezzouls (2014) evalueringskriterier vid valet av en speditör och de 

teoretiska modellerna kärn- och periferservice (se figur 18), SERVQUAL (se figur 19) och 

värdediagrammet för det kundupplevda tjänstevärde (se figur 20) som presenteras i 

kapitel 2.6. Därtill har en studie av Kilibarda et al. (2016) beaktats som tangerar den 

kundupplevda speditionstjänstekvaliteten i Serbien. Studiens resultat indikerade ett 

bristfälligt fokus på ämnesområdet, vilket korrelerar med bl.a. Juntunen et al. (2010) 

slutsatser om att speditörer borde beakta leveransservicen och dess kvalitet allt mera. 
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Svarsalternativens upplägg för frågeställningarna baserar sig på en likertskala med fyra 

steg där en etta indikerar väldigt missnöjd och en fyra väldigt nöjd. Ett neutralt 

svarsalternativ har exkluderats p.g.a. att en indikation efterlyses för att eventuellt kunna 

dra slutsatser, ifall en statistisk signifikans uppnås med samplet.  

Del 5 – Variationen av speditionstjänstekvaliteten inom flygimporten från Kina, bildas 

av frågorna 14–15 som är påståenden. Fråga 14 är riktad till alla respondenter medan 

fråga 15 endast är avsedd för respondenter vars företag anlitar två eller flera speditörer 

för flygimporten från Kina. Fråga 15 är därmed inte en obligatorisk fråga då en del 

respondenter inte nödvändigtvis kännetecknas av den. Frågans valfrihet klargörs med 

en understreckad förklaring i samband med påståendet. Trots det uppkommer en 

medveten risk för mänskliga fel, vilket skribenten har noterat vid utformningen av 

enkäten. Svarsalternativens upplägg för frågeställningarna baserar sig på en likertskala 

med fyra steg där en etta indikerar fullständigt av en annan åsikt och en fyra fullständigt 

av samma åsikt. Ett neutralt svarsalternativ har exkluderats då en indikation likaså 

efterlyses för att eventuellt kunna dra slutsatser, ifall en statistisk signifikans uppnås.  

Del 6 – Behovet av konsultering, bildas av fråga 16. Syftet är att kartlägga företagens 

kunskapsnivå att driva flygimporten under det exceptionella marknadstillståndet, då 

diverse utmaningar och möjligheter förekommer på basis av kapitelhelheten 2.5. Därtill 

indikerar Cortez och Johnston (2020) på att företagsbeteendet kan ändras under kriser, 

vilket kan kräva extern vägledning. Därutöver påpekar Grant (2014) att logistikens 

betydelse förhöjs i osäkrare markandstillstånd. Studien av Subhashini och Preetha 

(2018) visar bl.a. att speditörernas empati för kunderna och deras utmaningar 

betraktades som en viktig faktor för den upplevda speditionstjänstekvaliteten. En 

koppling mellan tjänstekvaliteten och kundnöjdheten förekommer också, vilket enligt 

Grant et al. (2014) stöder kundlojaliteten. Svarsalternativens upplägg för fråge-

ställningarna baserar sig på en likertskala med fem steg där en etta indikerar inget behov 

och en femma ett väldigt stort behov. Ett neutralt svarsalternativ har också exkluderats 

för att en indikation efterlyses för slutsatser, ifall en statistisk signifikans uppnås.  

Del 7 – Utvecklingen av flygimporten från Kina i framtiden, bildas av frågorna 17–18 

och syftet är att kartlägga hur de finländska företagen ser på flygimportens utveckling 

från Kina till Finland. Svarsalternativens upplägg för fråga 17 är avtar helt, minskar 

mycket – växer mycket. Ett neutralt svarsalternativ har även inkluderats för att 

kartlägga en möjlig indikation för ett oförändrat scenario. Utgångspunkten för fråga 17 

är både kapitel 2.5 och tidigare forskningsinsatser bl.a. studien av Juslin och Jaakkola 
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(2013) som tangerar speditörens roll i Finland vid sjöimporten från Asien. I deras 

intervjuer kartlades speditörernas syn på volymutvecklingen, vilket gav indikationer på 

att importen från Kina så småningom kunde minska p.g.a. den kraftiga tillväxten och de 

växande produktionskostnaderna. Därmed kunde andra asiatiska länders roll förstärkas 

vid importen till Finland som t.ex. Indiens. Respondenternas svar kunde jämföras med 

studien av Juslin och Jaakkola (2013) för att se ifall skillnader uppkommer. Fråga 18 har 

formulerats för att kartlägga en möjlig orsak till respondenternas uppskattade 

importutveckling. Frågan är endast synlig för de respondenter som i fråga 17 väljer ett 

svarsalternativ som indikerar på en negativ eller positiv förändring i flygimporten från 

Kina till Finland. Svarsalternativen för fråga 18 är en minskande affärsverksamhet, 

överföring av flygfraktsvolymer delvis eller helt till alternativa transportmedel, byte 

av anskaffningsland, förflyttning av egen produktion, tillväxten av 

affärsverksamheten eller något annat med ett öppet svarsalternativ.  

Del 8 – Övriga konsekvenser av COVID-19 för flygimporten från Kina, bildas av fråga 

19. Syftet med frågan är att ge respondenterna en möjlighet att bidra fritt med 

upplevelser gällande kontexten. Användningen av öppna frågor och svarsalternativ i 

enkäten begränsades avsiktligt, eftersom kodningen av öppna frågor kan visa sig vara 

utmanande samt medföra oönskad variation, vilket i sin tur kan amplifiera eventuella 

felmarginaler. (Bryman & Bell 2005; Patton 2015; Saunders et al. 2015) Trots det kan 

öppna frågor t.ex. möjliggöra svar som är oförutsedda (Bryman & Bell 2005; Patton 

2015), speciellt inom en kontext som sannolikt ännu saknar tidigare forskningsinsatser. 

Därmed kan respondenterna eventuellt bidra med information som gynnar primär-

datainsamlingen och studiens syfte, vilket är motivet för att inkludera den öppna frågan. 

3.5.2 Semi-strukturerade intervjuerna 

De tre intervjuguiderna (se bilaga 5) har likaså utformats på finska eftersom man inte 

kan utgå ifrån att alla informanter innehar en tillräcklig språkkompetens för att inte 

påverka svarstendensen negativt, vilket skulle också ha en negativ inverkan på det 

insamlade data och dess detaljrikhet. Därtill möjliggör närmandesättet en mer 

systematisk datainsamling eftersom det inte finns nyansskillnader mellan de 11 

frågeställningarna då endast ett språk tillämpas. För att ytterligare öka på systematiken 

för datainsamlingen och analyserandet har samma frågor inkluderats i alla tre 

intervjuguider. Frågorna 3 och 5–9 har preciserats enligt aktörerna som informanterna 

representerar dvs. speditionsbolag, fackförbundet för spedition och logistik i Finland och 

flygbolag. Frågornas fundamentala syfte är ändå detsamma och därmed borde resultaten 
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kunna jämföras reliabelt sinsemellan. Startpunkten för intervjuernas frågeställningar 

härstammar likaså från både tidigare forskningsinsatser och informationen som 

presenterats i den teoretiska referensramen i kapitel 2 som stöder forskningsfrågorna 

(se bilaga 2). Kopplingar mellan intervjuguiderna och enkätens frågeställningar 

förekommer också för att vid analyserandet kunna identifiera möjliga likheter eller 

olikheter mellan flygspeditionsaktörerna och de finländska kundföretagen.  

Fråga 1 – Berätta kort om Er själv; hur länge har Ni jobbat inom logistikbranschen och 

vad innebär Er nuvarande position? Frågan kan klassificeras som en personlig 

faktafråga (Patton 2015) och den har som syfte att dokumentera informantens bakgrund. 

Detta för att transparent bevisa att de valda informanterna kan anses ha en tillräcklig 

erfarenhet och kunskapsnivå att besvara frågorna, vilket också stöder trovärdigheten av 

det insamlade primärdata (Bryman & Bell 2005; Fisher & Buglear 2010). 

Fråga 2 – Vilka logistiska utmaningar inom flygimporten från Kina har COVID-19 

bidragit till? Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som 

syfte att kartlägga aktörernas upplevda utmaningar inom kontexten. Utgångspunkten till 

frågan härstammar både från den teoretiska referensramen i kapitel 2.5 och enkätens 

del 2 som lyfter fram tillgängligheten till fraktutrymme, fraktpriset, transporttiden och 

leveranspålitligheten. Därmed kan frågan analyseras på basis av tre olika källor.  

Fråga 3 – Med hurdana lösningar har Ni försökt motverka de ovannämnda logistiska 

utmaningarna? Frågan kan klassificeras som en kunskapsfråga (Patton 2015) och den 

har som syfte att kartlägga aktörernas initiativ att motverka de logistiska utmaningarna. 

Utgångspunkten till frågan härstammar både från den teoretiska referensramen i kapitel 

2.5.4 och enkätens del 3 som lyfter fram alternativa tillvägagångsätt, bl.a. indirekta 

rutter, charterflyg, kurirtransporter, kombitransporter och alternativa transportmedel, 

inom flygimporten från Kina till Finland under COVID-19. Således kan frågan också 

analyseras på basis av tre olika källor för att identifiera möjliga likheter eller olikheter. 

Fråga 4 – Hur skulle Ni beskriva Ert samarbete med flygbolagen/speditörerna för att 

upprätthålla flödeskedjorna under COVID-19? Frågan kan klassificeras som en 

åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som syfte att kartlägga ifall närmandesätten att 

motverka de logistiska utmaningarna har drivits på en företagsnivå eller kollaborativt 

med flygspeditionens kärnaktörer. Då de semi-strukturerade intervjuerna utförs 

systematiskt med de tre olika aktörerna inom flygspeditionen, möjliggör närmandesättet 

jämförandet mellan svaren och därmed kan eventuella åsiktsskillnader upptäckas.  
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Fråga 5 – Finnair lanserade konverterade passagerarplan till flygfrakten. Vad anser 

Ni på basis av kundresponsen att planens betydelse har varit inom flygimporten från 

Kina? Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som syfte 

att kartlägga Finnairs konverteringsinitiativs betydelse för flygfraktsverksamheten och 

marknaden. Utgångspunkten till frågan härstammar från den teoretiska referensramen 

i kapitel 2.5.4. Då de semi-strukturerade intervjuerna utförs systematiskt med de tre 

olika aktörerna inom flygspeditionen, möjliggör närmandesättet likaså jämförandet av 

svaren och således kan eventuella åsiktsskillnader likaså upptäckas. 

Fråga 6 – Anser Ni att utmaningarna av COVID-19 kommer att påverka flygimporten 

från Kina permanent t.ex. genom att flytta en del av flygfraktsvolymerna till 

tågtransporter? Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har 

som syfte att kartlägga ifall alternativa transportmöjligheter kunde ha en inverkan på de 

finländska företagens logistiska beteende. Utgångspunkten till frågan härstammar både 

från den teoretiska referensramen i kapitel 2.5 och enkätens del 7 som undersöker de 

finländska företagens syn på utvecklingen av flygimportvolymerna från Kina och den 

bakomliggande orsaken till deras valda synpunkt. Därför kan frågan likaså analyseras på 

basis av de båda datainsamlingarna för att identifiera möjliga likheter eller olikheter. 

Fråga 7 – Hur skulle Ni beskriva uppdragsgivarnas förmåga att uttrycka sig om deras 

verkliga flygspeditionstjänstebehov i kontexten av flygimporten från Kina? Frågan kan 

klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som syfte att kartlägga 

uppdragsgivarnas förmåga att uttrycka sig om deras verkliga flygspeditionstjänstebehov. 

Utgångspunkten till frågan härstammar från den teoretiska referensramen i kapitel 2.5 

inklusive bl.a. SERVQUAL-modellen (se figur 19). Därtill finns en koppling till enkätens 

del 4 som undersöker speditionstjänstekvaliteten före och under COVID-19 samt del 6 

som undersöker behovet av konsultering, då bl.a. Cortez och Johnston (2020) påpekar 

på ett eventuellt behov av extra vägledning under kriser. Genom detta närmandesätt kan 

datainsamlingarna jämföras sinsemellan för att se ifall synsätten varierar. 

Fråga 8 – På basis av kundresponsen, hur anser Ni att Ni har lyckats anpassa 

verksamheten, inom flygimporten från Kina, under marknadstillståndet som COVID-

19 utgör? Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som 

syfte att kartlägga aktörernas egen uppfattning om hur de har klarat av att anpassa sin 

verksamhet men samtidigt också kunnat möta kundförväntningarna. Utgångspunkten 

till frågan härstammar från enkätens del 4 som undersöker den kundupplevda 

speditionstjänstekvaliteten före och under COVID-19 samt del 5 som undersöker ifall det 
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förekommer variation gällande speditionstjänstekvaliteten inom flygimporten från Kina 

vid tidpunkten av studien. Genom närmandesättet kan datainsamlingarna jämföras 

sinsemellan för att se ifall synsätten varierar mellan flygspeditionsaktörerna och 

uppdragsgivarna. En eventuell felmarginal i frågeställningen är att informanterna inte 

offentligt vill eller kan vara kritiska mot den egna verksamheten och därmed kan 

intervjuernas resultat tyda på att flygspeditionsaktörerna anser sig vara successiva.  

Fråga 9 – Vad borde ändras för att Ni kunde erbjuda ännu bättre 

flygspeditionsservice?  Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och 

den har som syfte att kartlägga vad som skulle krävas för att speditionstjänstekvaliteten 

kunde höjas. Utgångspunkten till frågan härstammar från den teoretiska referensramen 

i kapitel 2.5 och 2.2.1 där bl.a. kritiska faktorer för flygverksamheten nämndes som t.ex. 

efterfrågan på passagerarsidan eftersom majoriteten av flygfrakten transporteras med 

widebody-passagerarplan som flyger på linjerutterna (Logistiikan Maailma 2020c; 

Melin 2011; Storhagen 2011).  

Fråga 10 – Osäkerheten/utmaningarna som COVID-19 har bidragit till kunde minska 

på uppdragsgivarnas antaganden inom speditionen och därmed höja uppskattningen 

för traditionella tjänstefaktorer som t.ex. att försändelsen anländer i rätt tid eller att 

fraktutrymme är tillgängligt, hur ser Ni på saken? Frågan kan klassificeras som en 

åsiktsfråga (Patton 2015) och den har som syfte att kartlägga aktörernas syn på 

eventuella förändringar gällande den kundupplevda speditionstjänstekvaliteten. 

Utgångspunkten till frågan härstammar från den teoretiska referensramen i kapitel 2.6 

där bl.a. modellen om kärn- och periferservice (se figur 18) presenterades. Därtill finns 

det även en koppling till enkätens fråga 8 i del 2 som undersöker samma fenomen utifrån 

kundperspektivet. Så kan aktörernas åsikter jämföras med kundperspektivet för att se 

ifall en indikation för variationen framkommer från primärdata.  

Fråga 11 – Är det något Ni vill tillägga, gällande flygimporten från Kina, som jag inte 

har frågat Er? Frågan kan klassificeras som en åsiktsfråga (Patton 2015) och den har 

som syfte att ge informanterna en möjlighet att uttrycka sig fritt gällande ytterligare 

aspekter som de kan anse vara relevanta. Således förebygger den öppna frågan i 

intervjuguiden risken för att informantens uttal gällande ämnet begränsas (Patton 2015). 

Även om svaret på en öppen fråga kan kräva mera tid jämfört med specifika 

frågeformuleringar, stöder närmandesättet även genereringen av omfattande data, vilket 

är en av målsättningarna för semi-strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005).  
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3.6 Dataanalyserna 

En multidimensionell forskningsdesign påverkar analyserandet. Två olika närmandesätt 

behövs eftersom kvalitativa data har egna analystekniker (Bryman & Bell 2005; Patton 

2015) och detsamma gäller kvantitativa data (Bryman & Bell 2005; Fisher & Buglear 

2010). Kombinationer existerar även och de kan tillämpas (Bryman & Bell 2005). 

Analyserandet av det kvalitativa resultatet följer en deduktiv analys dvs. man försöker 

identifiera kopplingar mellan resultatet och den teoretiska referensramen (Patton 2015). 

Utgångspunkten för identifieringen av korrelerande faktorer bygger på kodning som 

bl.a. Fisher och Buglear (2010) samt Saunders et al. (2015) rekommenderar. Då studien 

är deduktiv och utgångspunkten är den teoretiska referensramen bildas på förhand 

koderna dvs. utmaningar inom flygimporten, initiativ för att motverka utmaningarna, 

kollaboration, konverteringsinitiativ, uppdragsgivarnas beteende och uttrycksförmåga, 

flygspeditionens anpassningsförmåga och speditionstjänstekvaliteten. Kodningen borde 

stöda identifieringen av teman som behandlas i den teoretiska referensramen, då 

frågeställningarna baserar sig på referensramen. Efter att intervjuernas transkriptioner 

är färdigställda färgkodas de enligt de ovannämnda koderna. Därefter tillämpas en 

fallstudieanalys för att skapa en djup förståelse för ämnesområdet (Fisher & Buglear 

2010) och för att kunna jämföra intervjuernas fynd med enkätens resultat, vilka båda är 

kopplade till den teoretiska referensramen. Samtidigt realiseras tillämpningen av 

triangulering eftersom datainsamlingarna stöder varandra (Fisher & Buglear 2010). 

Analyserandet av det kvantitativa resultatet följer likaså det deduktiva närmandesättet 

eftersom majoriteten av svarsalternativen är kopplade till den teoretiska referensramen 

(Saunders et al. 2015). Analysen har dock en kvalitativare nyans, trots att enkäter tillhör 

den kvantitativa metoden, men avhandlingens forskningsfrågor innehåller inga direkta 

hypoteser vars statistiska signifikans borde testas. Analyssättet väljs m.a.o. för att kunna 

framföra en kartläggning av tillståndet vid tidpunkten av datainsamlingen och för att 

jämföra resultaten med intervjuernas resultat samt den teoretiska referensramen för att 

uppnå trianguleringens synergier. Analyserandet påbörjas med en univariat analys dvs. 

en variabel i taget analyseras och framställs i form av diagram inkl. relevanta mått på 

centraltendenser som t.ex. aritmetiska medelvärden och medianvärden (Bryman & Bell 

2005). Därutöver kommer en bivariat analys med samplets statistiskt signifikanta och 

intressanta variabler, med tanke på studiens forskningsfrågor och syfte, att tillämpas för 

att skapa en djupare förståelse av datainsamlingen och för att påvisa eventuella varianser 

(Bryman & Bell 2005) mellan de representerade företagsgrupperna i datainsamlingen. 
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3.7 Datahanteringsprocessen  

För att uppnå en god datasäkerhet och en etisk nivå för avhandlingens empiriska del åtas 

diverse initiativ före, under och efter datainsamlingarna. Före datainsamlingarna 

beaktades bl.a. att deltagarna är medvetna om frivilligheten, datainsamlingen och 

avhandlingens syfte (Fisher & Buglear 2010) och att IT-plattformarna som används 

uppfyller kraven för datahanteringsprocessen (Hanken Svenska handelshögskolan 

2020b). Enkäten är anonym, vilket garanterar anonymitet för alla respondenter under 

hela datahanteringsprocessen. Skribenten är medveten om identiteten för 

informanterna som deltar i intervjuerna och detta framgår också i transkriptionerna. 

Däremot är informanterna medvetna om detta och de har gett sitt samtycke för det, vilket 

är essentiellt för en god etisk nivå (Fisher & Buglear 2010). Valet av enkätplattformen 

Webropol grundar sig på att tillgången förses av Hanken och att integritetspolicyn av 

Webropol (2020) finns tillgänglig och den anses stöda en god datasäkerhet. Länken till 

integritetspolicyn infogas också i enkäten för respondenterna. Intervjuerna och deras 

inspelningar samt transkriptioner tar plats inom mjukvaran som Office 365 bildar, vilket 

även tillhör Hankens nätverk. Inspelningen av intervjuerna klargörs både i följebreven 

och skilt i början av varje intervju, vilket likaså godkändes av alla informanter. Det 

insamlade data raderas direkt då avhandlingsprocessen har avslutats, vilket också 

redogörs i följebreven och i början av enkäten samt varje intervju. Konklusivt har 

extensiva och proaktiva insatser vidtagits för processtransparens och datasäkerhet.  

3.8 Empirins objektivitet 

Skribenten är vid tidpunkten av magisteravhandlingens utformning aktivt engagerad i 

den finländska speditionsverksamheten och flygimporten från Kina till Finland. Trots 

erfarenheterna och åsikterna som formats som en följd av arbetsuppgifterna inom 

ämnesområdet är förutsättningen för en reliabel och objektiv avhandling att dessa 

faktorer inte övertar beskrivandet eller analyserandet av resultatet. Detta förebyggs 

ytterligare bl.a. genom respondentvalidering som Fisher & Buglear (2010) 

rekommenderar. Således kan avhandlingens objektivitet säkerställas medan existerande 

kunskap kan utnyttjas för att skapa mervärde under forskningsprocessen. Därtill är 

syftet med avhandlingen att bidra till en ökad akademisk och samhällelig kunskap inom 

kontexten för flygimporten från Kina till Finland under den rådande coronapandemin. 

Det finns inte m.a.o. personliga eller företagsrelaterade intressen som skulle styra de 

empiriska datainsamlingarna eller analyserandet av data, vilket skulle kunna bidra till 

en intressekonflikt eller missbruk av en forskningsinsats (Fisher & Buglear 2010). 
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3.9 Forskningskvaliteten  

Bedömningen av forskningskvaliteten inför analysen och dess slutsatser är fundamentalt 

för att undvika felmarginaler som t.ex. kan härstamma från att datainsamlingarna 

betraktas som objektiva och generaliserbara självklarheter (Fisher & Buglear 2010). 

Därför bör bedömningen av forskningskvaliteten utföras extensivt, kritiskt och 

transparent (Bryman & Bell 2005; Saunders et al. 2015; Wallendorf & Belk 1989). 

Traditionellt har bedömningen av forskningskvaliteten för fallstudier baserat sig på 

validitet och reliabilitet (Ellram 1996). För att uppnå en god validitet, dvs. att 

undersökningen är giltig i den valda kontexten, har bl.a. triangulering utnyttjats i form 

av semi-strukturerade intervjuer och en enkät. Således kan information om samma 

fenomen samlas från olika aktörer i värdekedjan (Ellram 1996; Fisher & Buglear 2010). 

Därtill stöder urvalsstrategikombinationen det ovannämnda som utgörs av ett 

målinriktat-, ett bekvämlighets- och ett snöbollsurval (Bryman & Bell 2017). Närmande-

sättet förebygger m.a.o. snävhet som medför felmarginaler. Begränsande faktorer för 

validiteten är att populationsstorleken, i enkäten, inte kan fastställas p.g.a. den finska 

tullens (2020c) sekretessrätt och därför kan inte heller svarsfrekvensen uppges. 

Betydelsen av den åstadkomna sampelstorleken för datainsamlingen växer då ett större 

sampel minskar på osäkerheten (Bryman & Bell 2005). Intervjuerna inkluderar 

kontextens kärnaktörer och speditionsfackförbundet representerar medlemsföretagen, 

vilket indirekt tangerar flera speditionsbolag. Evalueringen av enkätens validitet stöds 

även av trianguleringen och informanternas representativitet (Saunders et al. 2015).  

För att uppnå en god reliabilitet, dvs. att undersökningen är stabil och pålitlig till en grad 

som möjliggör replikering av resultatet, utförs undersökningen systematiskt och 

transparent (Ellram 1996). Exempelvis redogörs forskningsinstrumentens uppbyggnad 

och kopplingen mellan datainsamlingarna samt den teoretiska referensramen (Saunders 

et al. 2015). Ämnesområdet är nytt och inom vissa ämnesområden som kontexten utgör 

finns det inga identifierade studier eller väldigt begränsat med tidigare studier. Därför 

tillämpas industrispecifika publikationer också i den omfattande teoretiska referens-

ramen. Därmed kan källorna inte endast avgränsas till referentgranskade publikationer 

som generellt rekommenderas för att stöda forskningskvaliteten (Fisher & Buglear 2010; 

Saunders et al. 2015). Kritiskt sett är det möjligt att detta påverkar reliabiliteten men 

skribenten anser att en uppdaterad översikt av flygfraktsverksamheten från Kina till 

Finland är viktig för kontextens förståelse p.g.a. coronapandemin och för att 

sammanknyta den teoretiska referensramen med den empiriska undersökningen. 
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Trots att validitet och reliabilitet generellt tillämpas för bedömningen av fallstudier 

(Ellram 1996) framhäver Halldórsson och Aastrup (2003) att användningen av den 

kvalitativa forskningsstrategin, inom ämnesområdet logistik, gradvis har ökat. Detta 

korrelerar med avhandlingen då en multidimensionell forskningsstrategi tillämpas för 

att uppnå trianguleringens mervärde. Därmed anses bedömningen av avhandlingens 

tillförlitlighet på basis av två kriterier bli för vagt. Wallendorf och Belks (1989) ramverk 

möjliggör dock en extensivare utvärdering av tillförlitligheten på basis av ytterligare fem 

kriterier dvs. trovärdighet, överflyttbarhet, pålitlighet, bekräftelse och fullständighet.  

Trovärdigheten dvs. hur trovärdigt resultatet är, beror på kontextens kunskapsnivå hos 

forskaren och respondenterna/informanterna (Halldórsson & Aastrup 2003; 

Wallendorf & Belk 1989). Studiens deltagare är representativa och de jobbar själva inom 

värdekedjan i avhandlingens kontext. Därtill jobbar skribenten i kontextens värdekedja. 

Därmed kan det anses att bägge parterna innehar en kunskap som möjliggör påpekande 

av felaktigheter under forskningsprocessen, vilket stöder avhandlingens trovärdighet.  

Överflyttbarheten dvs. i vilken utsträckning resultat är giltiga i andra sammanhang och 

är generaliserbara (Halldórsson & Aastrup 2003; Wallendorf & Belk 1989) varierar. 

Intervjuernas informanter representerar kärnaktörerna i studiens kontext och ifall fler 

likheter än olikheter identifieras i datainsamlingarna, understöds antagandet om att 

resultatet inte drastiskt borde ändras i andra upplägg. Däremot påträffas ett oundvikligt 

bortfall i enkäten och eftersom en statistisk signifikans inte kan uppnås eller säkerställas 

p.g.a. den finska tullens (2020c) sekretess är det inte reliabelt att anse att resultatet som 

helhet är generaliserbart. Ifall resultatet inom samplet indikerar på en klar fördelning 

och som dessutom korrelerar med intervjuerna samt den teoretiska referensramen 

understöds likaså antagandet om att en stor variation inte förekommer i andra upplägg.  

Pålitligheten dvs. i vilken utsträckningen samma resultat kunde uppnås vid en 

replikeringsinsats (Halldórsson & Aastrup 2003; Wallendorf & Belk 1989) varierar. 

Avhandlingens forskningsdesign utgör en detaljerad utgångspunkt för replikation då 

studien är transparent dokumenterad, redogörelsen för forskningsinstrumentens 

uppbyggnad och dess hjälpmedel t.ex. intervjuguiderna, frågeformuläret och 

transkriptioner beskrivs (Fisher & Buglear 2010; Saunders et al. 2015) samt analyssättet 

redogörs (Halldórsson & Aastrup 2003). Däremot utgör externa faktorer variation bl.a. 

det oundvikliga bortfallet som påträffas i enkäten och tidpunkten för undersökningen då 

coronapandemin är pågående. Riskkällornas art för variationen är sådan att skribenten 

inte kan dämpa den externa inverkan på andra sätt än med systematik och transparens. 
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Bekräftelsen dvs. i vilken utsträckning resultatet är snedvridet p.g.a. forskarens 

subjektivitet (Halldórsson & Aastrup 2003; Wallendorf & Belk 1989) har förebyggts 

proaktivt och extensivt. Trots skribentens aktiva roll i kontextens värdekedja är syftet att 

kontribuera med en ökad akademisk och samhällelig kunskap. Detta uppnås bl.a. genom 

att uppbyggnaden av datainsamlingarna och kopplingen till externa källor beskrivs 

omfattande, analysen och slutsatserna kopplas till datainsamlingarna samt till den 

teoretiska referensramen. Därtill tillämpas respondentvalideringen som ett metodiskt 

hjälpmedel för att säkerställa datainsamlingarnas och tolkningarnas objektivitet som 

stöder avhandlingens kvalitet. Därutöver fungerar avhandlingens handledare som en 

extern revisor (Bryman & Bell 2005; Fisher & Buglear 2010) under forskningsprocessen.  

Fullständigheten dvs. i vilken utsträckning uppger respondenterna/informanterna 

missledande information (Saunders et al. 2015; Wallendorf & Belk 1989) beaktas på 

förhand. Avhandlingens syfte och mervärde klargörs för deltagarna i början av 

datainsamlingarna för att stöda ett pålitligare samarbete. Anonymitet garanteras för 

enkätens respondenter och intervjuernas informanter får välja anonymiseringsgraden. 

Endast en informant vill förbli anonym men bara på grund av speditionsbranschens 

hårda konkurrens. Skribentens intervjuteknik stöds genom t.ex. sonderingsfrågor under 

intervjuerna, vilket också skapar en djupare uppfattning om det ämnesområde som 

undersöks (Bryman & Bell 2005; Patton 2015). Alla informanter ger samtycket för 

skribenten att använda informationen som de bidrar till i intervjuerna. Ifall 

respondentvalideringen inte resulterar i en avveckling av det dokumenterade kan 

misstag eller missledande tolkningar utifrån intervjuerna inte anses förekomma med 

stöd av dess ursprungskällor. Dessutom utformas enkätens obligatoriska svarsalternativ 

utifrån den teoretiska referensramen. Ifall respondenternas användning av öppna 

svarsalternativ är minimal stöds inte heller antagandet om t.ex. respondenternas 

kringgående av svarsalternativ. Trianguleringen höjer också sannolikheten för 

skribenten att identifiera större undantag. (Ellram 1996; Fisher & Buglear 2010) Den 

pågående coronapandemin kan dock påverka svarstendensen bl.a. då situationerna 

lever, erfarenheter genereras och upplevelser påverkas av subjektivitet. Därför tillämpas 

också en tidsmässig avgränsning som nämnts i kapitel 1.3, vilket klargör resultatens 

tidsförankring.  
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4 RESULTAT 

I kapitel 4.1 redogörs först bakgrundsinformationen för de utförda datainsamlingar som 

baserar sig på tillvägagångsättet som beskrevs i kapitel 3.4. Därefter presenteras 

resultaten av datainsamlingarna i kapitlen 4.2–4.3 som härstammar från enkäten och de 

semi-strukturerade intervjuerna vars uppbyggnader klargjordes i kapitlen 3.5.1–3.5.2.  

 
4.1 Bakgrundsinformation 

Enkäten utfördes i stort sett enligt den ursprungliga planen och tillvägagångssättet. 

Webbenkäten publicerades den 15.9.2020 och LinkedIn-inlägget (se bilaga 3) med 

länken till enkäten direkt därefter. Därtill skickades länken till inlägget till ett tiotal 

personer med ett personligt nätverk som korrelerar med studiens valda population. Två 

påminnelser publicerades den 22.9.2020 och den 28.9.2020. Via det första inlägget 

mottogs även ett tips om att dela följebrevet till en branschspecifik Facebook-grupp 

Logistics Network Finland med ca 1800 medlemmar. För att upprätthålla eftersträvan 

av en hög forskningskvalitet beaktades möjliga risker som inlägget i gruppen och de 

genererade svaren kunde medföra. Slutsatsen av riskanalysen var att följebrevet kan 

publiceras i gruppen eftersom det bl.a. är frågan om en stängd grupp som också utgör en 

språklig avgränsning. Därtill kräver ett godkänt medlemskap en logistisk bakgrund som 

dessutom ska redogöras för administratörerna. Gruppens medlemmar korrelerar också 

med avhandlingens valda population. Följebrevet publicerades den 16.9.2020 även till 

gruppen Logistics Network Finland. Webbenkäten stängdes den 30.9.2020 dvs. cirka 

två veckor efter den första publiceringen. Respondenter som svarat och representerar 

finländska företag är till antalet 103. Beräkningen av svarsfrekvensen är inte möjligt, då 

statistik på antalet finländska företag som under 2020 har anlitat flygfrakt för 

varuimporten från Kina till Finland inte offentligt är tillgänglig och överlåts inte heller 

av den finska tullen (2020c).   

Fördelningen av företagsstorlekarna som respondenterna representerar i samplet (se 

figur 21) visar att alla företagsstorlekarna är representerade. Majoriteten av de 

representerade företagsstorlekarna utgörs av små- och medelstora företag, vilka 

tillsammans bidrar till 67 % av samplet. Mikro- och stora företag utgör minoriteten av 

samplet som utgör den resterande 33 %. Inom ramen för samplet kan små- och 

medelstora företag anses vara statistiskt signifikanta p.g.a. frekvensen. 
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Figur 21 Del 1 – Bakgrundsinformation: fråga 1 (n=103) 

Respondenternas position i företagen, som samplet utgör, är entydigt fördelat (se figur 

22). Majoriteten dvs. 84 % av respondenterna innehar en operativ ställning. Minoriteten 

dvs. 16 % av respondenterna innehar en administrativ ställning. Inom ramen för samplet 

kan de operativa respondenterna anses vara statistiskt signifikanta p.g.a. frekvensen.  

 

Figur 22 Del 1 – Bakgrundsinformation: fråga 2 (n=103) 

De semi-strukturerade intervjuerna utfördes enligt den ursprungliga planen för 

tillvägagångssättet. Följebreven med intervjuinbjudan skickades åt personer som 

skribenten på förhand hade identifierat och valt på basis av tre huvudsakliga kriterier 

dvs. tillgänglighet, kompetens och erfarenhet. Alla informanterna är aktiva inom 

ämnesområdet, de har minst 10 år logistisk erfarenhet och de innehar en administrativ 

ställning. Intervjuerna utfördes via Microsoft Teams mellan tidsperioden 16.9.2020-

23.9.2020. Alla intervjuerna fick inspelas. Den kortaste intervjun tog 43 minuter och den 

längsta 70 minuter. Varje intervju transkriberades på basis av inspelningarna. 

Transkriptionerna skickades sedan åt alla informanterna för att valideras, inga 
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kommentarer gällande korrigeringsbehov eller tillägg framkom. En av informanterna 

förutsatte att varken hens namn eller speditionsbolagets namn skulle offentliggöras 

främst p.g.a. den hårda konkurrensen på speditionsmarkanden. För att framföra 

resultaten och analysen systematiskt har det valts att anonymisera alla informanterna. 

En sammanfattning av informanterna och intervjuerna visualiseras i tabell 8. I en högre 

detaljgrad genererade intervjuguidens fråga 1 (se bilaga 5) följande information:  

Informant S:  har jobbat inom logistikbranschen ca 12 år och fungerar vid tidpunkten av 

studien som Senior Manager på ett av världens ledande speditionsbolag. Hen ansvarar 

som avdelningschef dagligen för både flygimport och -export samt kurirprodukter.  

Informant SF: har jobbat inom logistikbranschen ca 23 år och fungerar vid tidpunkten 

av studien som Verkställande Direktör för Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry vars 

huvuduppgift är att representera och främja speditionsbranschen i Finland. Därtill 

fungerar hen som Branschchef för logistiken på servicebranschens arbetsgivarförbund 

Palta vars medlemsföretag bl.a. är Finnair och Finavia. 

Informant F:  har jobbat inom logistikbranschen över 20 år och representerat diverse 

aktörer inom flödeskedjan bl.a. mottagare, sändare, speditörer och flygbolag. Arbets-

erfarenheten utgörs av operativa- och försäljningspositioner inom t.ex. speditionen och 

administrativa positioner som bl.a. logistikchef på Nokia. Vid tidpunkten av studien 

jobbar hen som Head of Global Sales på Finnair Cargo Oy sedan 2016 och ansvarar för 

global försäljning, kommersiella funktioner, marknadsföring samt kundupplevelsen.  

Tabell 8 Sammanfattning av de utförda semi-strukturerade intervjuerna 

Informantkod Titel Erfarenhet Datum & längd 

S (Speditionsbolag; X) Senior 

Manager 

+10 år 16.9.2020, 49 

min 

SF (Speditionsfackförbund; 

Suomen Huolinta- ja 

Logistiikkaliitto ry) 

Verkställande 

Direktör + 

Branschchef 

+20 år 23.9.2020, 43 

min 

F (Flygbolag; Finnair Cargo Oy) Head of Global 

Sales 

+20 år 23.9.2020, 70 

min 
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4.2 Enkätens resultat 

Del 1 – Bakgrundsinformation och fråga 3; antalet speditionsbolag som anlitas för 

flygimporten från Kina till Finland visar en klar fördelning (se figur 23). Antalet svar är 

103 stycken. Majoriteten dvs. 83 % använder sig av 2–3 speditörer för flygimporten från 

Kina till Finland. Endast 8 % använder sig av 4–5 och 9 % av ett speditionsbolag. I 

samplet ingår inte ett enda fall där flera dvs. mer än fem speditörer skulle anlitas.  

 

Figur 23 Del 1 – Bakgrundsinformation: fråga 3 (n=103) 

4.2.1 Inverkan av COVID-19 på flyget och alternativa transportlösningar 

Del 2 – Inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina till Finland jämfört med det 

normala marknadstillståndet med frågorna 4–8 visar en rätt jämn fördelning (se figur 

24).  Antalet svar är 103 stycken. Skalan är 1–4 där en etta indikerar fullständigt av en 

annan åsikt och en fyra fullständigt av samma åsikt. Resultatet för frågorna 4–6 

indikerar på att respondenterna är delvis av samma åsikt då både medeltalet varierar 

mellan 3,08–3,70 och medianen är minst 3. Resultatet för frågorna 7–8 visar ett 

medeltal mellan 2,87–2,96, vilket skulle indikerar på att respondenterna är delvis av en 

annan åsikt, även om medeltalen för variablerna är nära en 3:a. Medianen för båda 

variablerna är dock 3, vilket indikerar på att respondenterna är delvis av samma åsikt. 

Det högsta medeltalet påträffades för flygfraktspriset dvs. 3,70 och en median på 4. Det 

lägsta medeltalet utgjordes av pålitligheten av estimatet på transporttiden dvs. 2,87. och 

en median på 3. Medianen inom delområdet som frågorna totaltsätt bildar ligger minst 

på en 3:a och därmed kan det konstateras att respondenterna är delvis av samma åsikt 

då det gäller de framförda konsekvenserna av COVID-19 på flygfrakten från Kina till 

Finland jämfört med det normala marknadstillståndet.  
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Figur 24 Del 2 – Inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina till Finland jämfört med 
det normala marknadstillståndet: frågorna 4–8 (n=103) 

Del 3 – Alternativa tillvägagångssätt inom flygimporten från Kina till Finland under 

COVID-19 med fråga 9 visar tydligt populära tillvägagångsätt inom samplet (se figur 25). 

Antalet svar är 103 stycken. Flervalsfrågan bidrar till skalan 0–100 %. Utifrån 

alternativen framstår speciellt alternativa flygrutter (t.ex. via Centraleuropa (76 %), 

kurirtransporter (53 %) och tågtransporter (58 %). Även kombitransporter (t.ex. sjö-

flyg) har tillämpats av 22 % av företagen. En tydlig minoritet har flyttat flygfrakt till 

sjötransporter (7 %) eller vägtransporter (2 %). Endast 1 % av samplets företag har 

anlitat ett eller flera charterflyg. Därtill har likaså endast 1 % inte använt något av de 

ovanstående alternativen och orsaken till detta anges vara en ändring i köpeavtalet som 

på basis av leveransklausulen flyttar ansvaret för den internationella transporten till 

säljaren. Därmed är mottagaren i Finland inte längre ansvarig för att arrangera 

flygfrakten från Kina till Finland via ett speditionsbolag. Inga utmaningar av COVID-19 

har upplevts i flygfrakten från Kina till Finland enligt 6 % av samplets företag.  
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Figur 25 Del 3 – Alternativa tillvägagångssätt inom flygimporten från Kina under COVID-
19: fråga 9 (n=103) 

4.2.2 Kundupplevd tjänstekvalitet och behovet av flygspedition 

Del 4 – Speditionstjänstekvaliteten före och under COVID-19 med frågorna 10–13 visar 

en relativt jämn fördelning mellan variablerna med ett undantag som fråga 13 utgör (se 

figur 26). Antalet svar är 103 stycken. Skalan är 1–4 där en etta indikerar väldigt 

missnöjd och en fyra väldigt nöjd. Medeltalet för speditörens förmåga att tillfredsställa 

kundbehoven före COVID-19 är 3,19 och medianen 3, vilket tyder på att samplets företag 

har varit ganska nöjda. Medeltalet för speditörens förmåga att tillfredsställa 

kundbehoven under COVID-19 är en aning lägre dvs. 2,97 medan medianen är 3, vilket 

tyder på att samplets företag är ganska nöjda. Ingen drastisk skillnad före eller under 

COVID-19 kan identifieras i samplet gällande speditörens förmåga att tillfredsställa 

kundbehoven i flygfrakt från Kina till Finland. Medeltalet för speditionens förmåga att 

bidra till logistiskt mervärde vid tidpunkten av studien är 3,20 och medianen 3, vilket 

tyder på att samplets företag har varit ganska nöjda. Det lägsta medeltalet och medianen 

dvs. 2,41 samt 2 påträffas vid frågan om speditionstjänsternas pris jämfört med 

kvaliteten, vilket visar att samplets företag är ganska missnöjda.  
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Figur 26 Del 4 – Speditionstjänstekvaliteten före och under COVID-19: frågorna 10–13 
(n=103) 

Del 5 – Variationen av speditionstjänstekvaliteten inom flygimporten från Kina med 

frågorna 14–15 visar en skillnad (se figur 27). Antalet svar är 103 stycken för fråga 14 och 

93 stycken för fråga 15. Därmed använder sig 10 stycken av samplets företag endast en 

speditör för flygfrakten från Kina till Finland. Skalan är 1–4 där en etta indikerar 

fullständigt av en annan åsikt och en fyra fullständigt av samma åsikt. Medeltalet för 

fråga 14 dvs. 2,52 tyder på att företagen delvis är av en annan åsikt gällande tjänstenivån 

som varierar per försändelse. Medianen är dock 3, vilket endå tyder på att samplets 

företag delvis är av samma åsikt. Medeltalet för fråga 15 dvs. 3,10 tyder på att samplets 

företag delvis är av samma åsikt om att den kundupplevda tjänstenivån varierar mellan 

speditörerna, ifall två eller flera används. Medianen dvs. 3 stöder också detta.  

 

Figur 27 Del 5 – Variationen av speditionstjänstekvaliteten inom flygimporten från Kina: 
frågorna 14–15 (n= 103 & 93) 
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Del 6 – Behovet av konsultering med fråga 16 indikerar på tydliga skillnader mellan 

svarsalternativen (se figur 28). Antalet svar är 103 stycken. Majoriteten dvs. 57 % av 

samplets företag estimerar deras behov av konsultering för flygfrakten eller 

importprocessen före inköp, vid tidpunkten av studien, att vara ganska litet. Procentuellt 

kan det konstateras att antalet företag som estimerar konsulteringsbehovet att vara 

väldigt litet eller ganska stort är lika många dvs. 18 % respektive 18 %. Endast en procent 

estimerar att konsulteringsbehovet är väldigt stort. Konklusivt kan det konstateras att 

94 % av samplets företag estimerar att ett varierande behov för konsultering existerar 

medan endast 6 % anser att inget konsulteringsbehov förekommer hos dem.   

 

Figur 28 Del 6 – Behovet av konsultering: fråga 16 (n=103) 

Del 7 – Utvecklingen av flygimporten från Kina i framtiden med frågorna 17–18 visar 

en tydlig indikation för den estimerade framtida utvecklingsriktningen (se figur 29). 

Antalet svar för fråga 17 är 103 stycken. Skalan för fråga 17 följer svarsalternativen som 

täcker en negativ, positiv och en oförändrad uppskattning på den framtida utvecklingen. 

Majoriteten dvs. 71 % av samplets företag uppskattar att deras flygfrakt från Kina till 

Finland varken minskar eller växer. De positiva uppskattningarna tyder på att 14 % av 

samplets företag uppskattar att deras flygfrakt växer något och 2 % att det växer mycket. 

De negativa uppskattningarna tyder på att 8 % estimerar att deras flygfrakt från Kina till 

Finland minskar något och 5 % att flygimporten minskar mycket. Konklusivt kan det 

konstateras att 87 % av uppskattningarna i samplet tyder på att användningen av 

flygfrakt antagligen inte minskar, medan 13 % av uppskattningarna tyder på en negativ 

utveckling. Därtill framkommer inte uppskattningen avtar helt i samplet.  
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Figur 29 Del 7 – Utvecklingen av flygimporten från Kina i framtiden: fråga 17 (n=103) 

Uppskattningen i fråga 17 (se figur 29) bildas av varierande orsaker och en splittring 

gällande orsakerna kan identifieras (se figur 30). Antalet svar för fråga 18 är 37 stycken 

dvs. alla respondenter som valt ett icke-neutralt svarsalternativ i fråga 17. Flervalsfrågan 

bidrar till skalan 0–100 %. Enligt 43 % av respondenterna är orsaken till uppskattningen 

en växande företagsverksamhet. Endast 10 % anser att orsaken kan vara en minskande 

företagsverksamhet. Den näst populäraste orsaken (37 %) till uppskattningen om 

förändringen är förflyttning av flygfraktsvolymen (delvis eller helt) till alternativa 

transportmedel. Även byte av anskaffningskälla angivs som orsak till den uppskattade 

förändringen av 30 %. Endast 3 % anser orsaken härstamma från förflyttning av egen 

produktion. Andra orsaker till den eventuella förändringen framkommer inte i samplet.  

 

Figur 30 Del 7 – Utvecklingen av flygimporten från Kina i framtiden: fråga 18 (n=37) 
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Del 8 – övriga konsekvenser av COVID-19 för flygimporten från Kina med fråga 19 

framför diverse utmaningar och lösningar (se tabell 9). Antalet svar för den öppna frågan 

är 9 stycken och 8 är analyserbara. Svaren har indelats i två grupper på basis av deras 

ämnesområde dvs. utmaningar och lösningar i kontexten för konsekvenserna av COVID-

19 för flygimporten från Kina. En del av svaren innehåller både utmaningar och lösningar 

och därmed överskrider antalet svar i tabell 9 de 8 analyserbara svar som nämnts ovan.  

Tabell 9 Del 8 – Övriga konsekvenser av COVID-19 för flygimporten från Kina: fråga 19 
(n=9) 

Annat gällande flygfrakten från Kina till Finland eller 
speditionstjänstekvaliteten 

  

Utmaningar: 
  

- Osäkerheten för flygfrakten har varit stor främst p.g.a. opålitliga tidtabeller som 

härstammar från ett väldigt volatilt marknadstillstånd 

- Förutsägbarheten av diverse situationer inom flygfrakten har minskat märkbart 

jämfört med det normala marknadstillståndet 

- Det är delvis svårt att få svar av speditionsbolagen 

- Flygfraktspriserna fördubblades, vilket ledde till att flygfraktsvolymer måste 

överföras till tåg- eller sjöfrakten 

- Svårt och otydligt att hitta varukoder för COVID-19-relaterade produkter t.ex. 

skyddsutrustning 

- Kinesiska underleverantörer var i karantän, vilket förlängde leveranstiderna. 

Detta stöder valet av ett snabbt transportalternativ dvs. flyget men kapaciteten 

är väldigt begränsad och därför är prisnivån hög  

- Det tar ofta länge att få offerter av speditionsbolagen 

  

Lösningar: 
  

- Informationsflödet spelar en viktig roll 

- Snabb kommunikation 

- Att överföra flygfraktsuppdrag till ett annat speditionsbolag för att åstadkomma 

en bättre fraktprisnivå 

- Kollaboration 

- Att flytta en del av produkter tillbaka till den egna produktion som tidigare 

sköttes av underleverantörer i Kina 
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4.2.3 Jämförelsen av samplets små- och medelstora företag 

För att generera en djupare förståelse gällande enkätens frågeställningar jämförs 

samplets statistiskt signifikanta respondentgrupper dvs. små- och medelstora företag 

sinsemellan. Variabler som representerar varje forskningsfråga väljs och dessa tangerar 

inverkan av COVID-19 på flygfrakten, lösningar för att kringgå utmaningar i flygfrakten, 

speditionstjänstekvaliteten och variationen av speditionstjänstekvaliteten.  

Inverkan av COVID-19 på flygfrakten från Kina till Finland upplevs på basis av frågorna 

4–8 relativt lika (se figur 31). Småföretag representeras av 36 och medelstora 34 av 

stycken. Skalan är 1–4 där en etta indikerar fullständigt av en annan åsikt och en fyra 

fullständigt av samma åsikt. Medeltalet för frågorna 4,6,7 & 8 varierar mellan 2,79–3,17 

och medianen för dessa är 3, vilket indikerar på att respondenterna är delvis av samma 

åsikt. Medeltalet för fråga 5 varierar mellan 3,65–3,83 och medianen är 4, vilket 

indikerar på att respondenterna är fullständigt av samma åsikt. De största skillnaderna 

i medeltalet påträffas för flygfraktspriset 3,83/3,65 och för en ökad uppskattning 

3,03/2,79. Den minsta skillnaden i medeltalet påträffas för tillgängligheten till frakt-

utrymmet 3,11/3,15. Konklusivt indikerar samplet på att båda företagsstorlekarna delvis 

håller med om de framförda konsekvenserna av COVID-19 för flygfrakten, speciellt 

fraktprisnivån. Småföretagen i samplet indikeras också oftast instämma i en högre grad. 
 

 

Figur 31 Jämförelse mellan små- och medelstora företag: inverkan av COVID-19 (n=36/34) 
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De alternativa lösningarna för att kringgå utmaningar i flygfrakten från Kina till Finland 

under COVID-19 på basis av fråga 9 indikerar på vissa betoningar inom samplet (se figur 

32). Småföretag representeras av 36 och medelstora 34 av stycken. Flervalsfrågan bidrar 

till skalan 0–100 %. Båda företagsgrupperna har anlitat något av svarsalternativen. 

Utifrån jämförelsen framgår alternativa flygrutter (86 %/74 %), kurirtransporter (58 

%/41 %) och tågtransporter (50 %/74 %) som de mest använda lösningarna. 

Kombitransporter används av ett fåtal (14 %/21 %) och endast en minoritet (6 %/6 %) 

har överfört flygfrakt till sjöfrakt. Bara medelstora företag (3 %) har anlitat ett eller flera 

charterflyg. Likaså har flygfrakt överförts till vägfrakt endast av småföretag (3 %). Inga 

utmaningar p.g.a. COVID-19 uppges av bara, en minoritet, medelstora företag (12 %). 

Konklusivt indikerar samplets mest använda lösningar på att småföretag har tillämpat 

mera alternativa flygrutter och kurirtransporter jämfört med de medelstora företagen. 

Däremot har medelstora företag flyttat flygfrakt över till tågtransporter i en större 

utsträckning och använt mera kombitransporter jämfört med småföretagen.  

 

Figur 32 Jämförelse mellan små- och medelstora företag: alternativa lösningar (n=36/34) 
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Speditionstjänstekvaliteten för flygimporten från Kina till Finland med frågorna 10–13 

visar en liknande indikation för båda företagsstorlekarna då små- och medelstora företag 

jämförs (se figur 33). Småföretag representeras av 36 och medelstora 34 av stycken. 

Skalan är 1–4 där en etta indikerar väldigt missnöjd och en fyra väldigt nöjd. Medeltalet 

för frågorna 10,11 & 12 varierar mellan 2,89–3,21 och medianen för dessa är 3, vilket 

indikerar på att respondenterna är ganska nöjda. Medeltalet för fråga 13 varierar mellan 

2,32–2,36 och medianen är 2, vilket indikerar på att respondenterna är ganska 

missnöjda. Den största skillnaden i medeltalet påträffas för förmågan att bidra till 

logistiskt mervärde dvs. 3,14/3,21 och den minsta skillnaden för förmågan att 

tillfredsställa kundbehoven före COVID-19 dvs. 3,17/3,18. Konklusivt indikerar samplets 

median på att både små- och medelstora företag är mest nöjda med speditörernas 

förmåga att tillfredsställa kundbehoven före COVID-19 och deras förmåga att bidra till 

logistiskt mervärde vid studiens tidpunkt. Därefter följer speditörernas förmåga att 

tillfredsställa kundbehoven under COVID-19 på basis av medeltalet som skapar en nyans 

medan medianen indikerar på en jämn ställning med variablerna ovan. Båda företags-

storlekarna är minst nöjda med speditionstjänsternas pris jämfört med kvaliteten vid 

studiens tidpunkt, vilket skapar en indikation på en kontrast med de övriga variablerna. 

 

Figur 33 Jämförelse mellan små- och medelstora företag: speditionstjänstekvaliteten 
(n=36/34) 
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Variationen av flygspeditionskvaliteten för flygimporten från Kina till Finland, med 

frågorna 14–15, upplevs till en varierande grad då samplets små- och medelstora företag 

jämförs (se figur 34). Småföretag representeras av 36 och medelstora 34 av stycken. 

Skalan är 1–4 där en etta indikerar fullständigt av en annan åsikt och en fyra 

fullständigt av samma åsikt. Medeltalet för fråga 14 dvs. att den upplevda tjänstenivån 

varierar för varje försändelse varierar mellan 2,75–2,47 och medianen varierar mellan 

3–2 för företagsstorlekarna. Med andra ord indikerar samplet på att småföretag delvis 

är av samma åsikt då det gäller en upplevd variation i tjänstenivån per försändelse 

medan medelstora företag delvis är av en annan åsikt. Medeltalet för fråga 15 dvs. att 

den upplevda tjänstenivån varierar mellan anlitade speditörer varierar mellan 3,08–3,19 

och medianen för båda är 3, vilket indikerar på att både små- och medelstora företag 

delvis är av samma åsikt. Konklusivt visar jämförelsen en variation mellan 

företagsstorlekarna för fråga 14 medan en indikativ konsensus uppnås för fråga 15.  

 

Figur 34 Jämförelse mellan små- och medelstora företag: variation av 
speditionstjänstekvaliteten (n=36/34) 
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4.3.1 Inverkan av COVID-19 på den finländska flygimporten från Kina 

Fråga 2 – Vilka logistiska utmaningar inom flygimporten från Kina har COVID-19 

bidragit till? 

Informant S nämner att flygkapaciteten reducerades drastiskt för att majoriteten av 

flygfrakten transporteras längs linjerutterna med passagerarplan som inställdes p.g.a. 

COVID-19. I februari ackumulerade det kinesiska nyåret färdigt en orderstock för 

flygfrakten och tidpunkten av COVID-19 med kapacitetnerskärningar amplifierade 

orderstockarna ytterligare. Därtill förvärrades situationen p.g.a. den kraftiga efterfrågan 

av personlig skyddsutrustning som producerades främst i Kina. Obalansen mellan 

utbudet och efterfrågan ledde som värst till ett tiofaldigt fraktpris och speditionsbolagens 

verksamhet försvårades märkbart då fraktprisnivåerna och kapaciteten fluktuerade som 

värst flera gånger under samma dag. Fraktterminalerna överbelastades och en del av 

arbetskraften i Kina kunde inte utnyttjas p.g.a. regionala nedstängningar. Därför kunde 

en försändelse stå 3–7 dagar i fraktterminalen. Flygimportens driftssäkerhet sjönk också 

p.g.a. störningar inom tullverksamheten och inrikestransporterna i Kina. Därmed kunde 

informationen och transporttiderna fluktuera, vilket drabbade informationsflödet och 

uppskattningen av flygfraktens ledtider. 

Informant SF nämner nerkörningen av linjetrafiken som den främsta utmaningen 

eftersom linjetrafiken med passagerarplanen är grundstenen för flygfrakten både i 

Finland och globalt.  I Finland transporteras ca 65 % eller 2/3 av flygfrakten med 

passagerarplan. Då rutter har körts ner och avgångsfrekvenserna har minskats betyder 

det att dessa nätverk och fraktkapaciteten är direkt bort från speditionsbolagen och deras 

kunder. Informanten betonar att hen inte är verksam inom prissättningen eller med 

enstaka flygspeditionsuppdrag men att på basis av mediekällor har bl.a. högre fraktpriser 

verifierats från och med våren 2020. Därtill nämns att de mest exceptionella tiderna i 

flygfrakten antagligen tog plats i mars 2020 då pandemin slog hårt till Europa. I slutet 

av april/maj hade antagligen situationen blivit mer bekant, trots undantagstillståndet. 

Informanten betonar dock att flygfrakt transporteras fortsatt och efterfrågan finns kvar.  

Informant F nämner att de första utmaningarna framkom då flyg inhiberades och 

linjetrafiken skalades ner eftersom nya kanaler för frakten måste hittas. Förändringen 

inom linjetrafiken utgjorde utmaningar, störningar och materialflödesavbrott för 

flygbolag, flygplatsaktörer, speditörer, transportbolag samt avsändare och mottagare. 

Informanten betonar att flygfraktens långa värdekedja amplifierar störningar då kedjans 
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aktörer baserar sin verksamhet på andra aktörers verksamhet. Störningarnas 

magnituder kan därmed vara märkbara i slutet av flödeskedjan dvs. hos mottagaren. 

Utmaningar för flygbolagen är att coronaåtgärderna varierar nationellt och 

internationellt, vilket inte utgör samma förutsättningar för flygverksamheten. Därmed 

utgör också finansiering en utmaning som har en direkt inverkan på användningen av 

passagerarplanen och linjetrafiken. Informanten instämmer med att fraktprisnivån, 

transporttiderna och pålitligheten av transporttiderna har påverkats av pandemin. 

Fraktprisnivån har stigit p.g.a. den dels förlorade inkomstkällan dvs. passagerarna som 

är grunden för linjetrafiken. Transporttider och förseningar är möjliga då flyg inhiberas.  

4.3.2 Kärnaktörernas åtgärder för logistiska konsekvenser av COVID-19 

Fråga 3 – Med hurdana lösningar har Ni försökt motverka de ovannämnda logistiska 

utmaningarna? 

Informant S nämner att utgångspunkten har varit att upprätthålla en aktiv dialog med 

avsändare, flygbolag och andra samarbetspartnerns för att sträva efter regelbundenhet. 

Då avgångsfrekvenser, alternativ och kostnadsstrukturer är åtkomliga är det lättare att 

prissätta transport- och speditionsuppdrag för kunderna. Nyttan är både intern och 

extern. Direkta flyg till Finland som t.ex. Finnair och Juneyao används fortsättningsvis 

till den grad som de flyger. Indirekta rutter via Centraleuropa och därefter 

vägtransporter till Finland används också mycket. Därtill har speditionsbolaget ett eget 

charternätverk med knytpunkten i Centraleuropa, vars avgångsfrekvenser och rutter 

från bl.a. Kina har utvecklats under pandemin. Kombitransporter (sjö-flyg) från Kina 

används och frakten dirigeras bl.a. via Dubai, Singapore och Sydkorea.  

Sjöfraktsvolymerna har stigit då osäkerheten på flygfraktssidan har varit för stor för vissa 

kunder. Tågfraktsvolymerna från Kina har likaså stigit kraftigt och en ny 

tågfraktsterminal i mellersta Kina har öppnats, vilket stöder större tågfraktsvolymer. 

Vägfrakt från Asien till Europa erbjuds också. Kurirtransporter för mindre och nu även 

för större försändelser används även.   

Informant SF betonar att speditionsbolagens kärnverksamhet är att planera en 

möjligast effektiv och fungerande rutt för kundernas försändelser. Ifall flygfrakts-

helheten före COVID-19 inte är användbar måste nya lösningar tillämpas. Fraktplanens 

andel under pandemin har globalt sett stigit och även speditörer, som är speditions-

fackförbundets medlemmar, har anlitat charterplan och konsoliderat frakt mellan Kina 

och Europa. Finnair Cargo har också deltagit i speditionsfackförbundets tillställningar 
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där de har berättat om sin verksamhet och konverteringsinitiativ för att ge synlighet för 

hur flygfrakten mellan Kina och Finland kan upprätthållas under pandemin. 

Tågtransporter har också tillämpats för flödeskedjor som klarar av den längre ledtiden 

som ett alternativ för flyget. Därtill har kurirbolagens flyg utnyttjats för flygfrakten, så 

som före COVID-19, då det finns tillgängligt fraktutrymme. Kurirbolagen har rapporterat 

att deras verksamhet har fortsatt relativt normalt och att fraktvolymerna har stigit.  

Informant F nämner att utvecklingen av Finnairs fraktsida skapade en kontrast till 

passagerarsidan, då avgångar och tidtabeller för destinationer i Asien med en bra 

fraktefterfråga utvecklades på basis av interna initiativ och kollaboration med kunderna. 

Säten från tre Airbus A330 avlägsnades, vilket möjliggjorde snabba och större 

transporter av t.ex. personlig skyddsutrustning.  Det första dedikerade fraktflyget lyfte 

1.4.2020 med bl.a. coronavirustester. Finnairs flygfraktslösningar grundar sig på 

pålitlighet och under pandemin har verksamheten utvecklats ytterligare på sätt som 

möjliggör realisering av tjänstelöften, vilket sporrar speditörerna att anlita och utforma 

tjänsteverksamheten på basis av Finnair Cargo. Dialogen med speditörerna lyfts fram för 

att kartlägga efterfrågan och för att verifiera bokningar. Därtill har dialogen möjliggjort 

framflyttning av vissa avgångar ifall varorna i Asien är försenade. Med ett effektivt 

informationsbyte kan operativa misslyckanden som genererar kostnader för kunderna 

kringgås. Grunden till lösningarna är proaktivitet och ett tätt samarbete med kunderna.  

Fråga 4 – Hur skulle Ni beskriva Ert samarbete med flygbolagen/speditörerna för att 

upprätthålla flödeskedjorna under COVID-19? 

Informant S nämner att flygbolagen reagerade relativt snabbt till det förändrande 

marknadstillståndet t.ex. genom att öka på antalet fraktflyg, att transportera endast frakt 

med passagerarplanen och att öka på passagerarplanens fraktkapacitet genom olika 

konverteringsinitiativ. Regelbundenheten i att få statusuppdateringar inklusive 

utmaningar och möjligheter anses vara kritiskt under COVID-19. Sammarbetsgraden 

och kvaliteten varierar mellan flygbolagen. Vissa flygbolag är proaktiva t.ex. Finnair som 

kartlägger speditörernas behov och för vilka städer eller rutter efterfrågan finns samt var 

det behövs mera flygfraktskapacitet. Därtill har Finnair ordnat månatliga 

statusuppdateringar för att effektivera informationsflödet. Vissa flygbolag har däremot 

haft varierande svårigheter att förse speditören med information, vilket till en grad är 

förståeligt då situationen var ny och plötslig. En del av svårigheterna härstammar från 

interna kommunikationsprocesser som medförde samma problem redan före COVID-19 

men vars negativa påverkan amplifieras i marknadstillståndet som pandemin bidrar till.  
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Informant SF poängterar att Finnair Cargo är det största flygfraktsbolaget i Finland 

och därför har speditionsfackförbundets samarbete under COVID-19 varit främst med 

Finnair Cargo. Från och med mars 2020 har speditionsfackförbundet och Finnair Cargo 

månatligen arrangerat tillsammans infosessioner där Finnair Cargo bl.a. har berättat om 

deras verksamhet och hur COVID-19 påverkar dem, om kommande planer gällande t.ex. 

rutter och om kapaciteten samt om hur flygfraktsbokningsprocessen för de konverterade 

passagerarplanen fungerar. Samtidigt har speditionsbolagen ställt frågor till Finnair 

Cargo och därmed uppnått en aktiv dialog. Informanten betonar att samarbetet mellan 

speditionsfackförbundet och Finnair Cargo fungerar bra och det gemensamma intresset 

för fungerande och växande flygfraktsmarknader samt ett välutvecklat flygruttnätverk 

från Finland till världen stöder samarbetet i fortsättningen.  

Informant F anser att samarbetet med speditörerna har blivit tätare p.g.a. att 

marknadsomgivningen förändrades drastiskt. Det ökade samarbetet innebär bl.a. 

regelbundna statusuppdateringar och kartläggningar av flygfraktsefterfrågan, Finnair 

Cargo dokumenterade också de nya processerna och distribuerar informationen till t.ex. 

speditörerna samt övervakar att protokollen följs. Informanten ser inte övervakningen 

som negativt utan som ett försäkrande element för att alla aktörer ska förstå sin roll och 

ansvar i värdekedjan samt framföra information om transportuppdragen proaktivt. 

Planen kan inte parkeras i Asien för längre tider ifall frakten är försenat. Förändringar 

bör därför framföras direkt för att flygbolaget kan agera proaktivt och undvika 

situationer där transportuppdrag misslyckas men där kostnader genereras. Det 

ovannämnda betonas inom kontexten för dedikerade fraktplan men utgångspunkten för 

det tätare samarbetet var att undvika alla misslyckanden som skulle generera kostnader 

för uppdragsgivarna. Digitala kommunikationslösningar utnyttjas också i en högre grad 

eftersom endast e-posten inte stöder informationsbehovet under det volatila 

marknadstillståndet. Genom effektivare kommunikation kan också tidtabellernas 

buffert minskas, vilket bidrar till effektivare verksamhet. Det tätare samarbetet mellan 

Finnair Cargo och speditörerna har redan visat sitt mervärde under det osäkra 

marknadstillståndet som coronapandemin utgör eftersom Finnair flög över 600 fraktflyg 

under det andra kvartalet och inget av dessa transportuppdrag misslyckades.  
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Fråga 5 – Finnair lanserade konverterade passagerarplan till flygfrakten. Vad anser 

Ni på basis av kundresponsen att planens betydelse har varit inom flygimporten från 

Kina? 

Informant S anser att Finnair Cargo:s konverteringar är kritiska p.g.a. störningen 

mellan utbudet och efterfrågan för flygfraktskapaciteten speciellt från Kina till Finland. 

Därmed dämpar konveteringsinitiativet något de negativa logistiska konsekvenserna av 

COVID-19 i flygfraktskontexten. Den extra kapaciteten gynnar både transportering av 

personlig skyddsutrustning men också flygfraktsmarknaden som helhet. Den större 

flygfraktskapaciteten möjliggör också större intäkter för flygbolaget, vilket hållbart 

sänker på enhetskostnaden för flygfrakten som gynnar speditörerna och deras kunder.  

Informant SF anser att konverteringarna är betydelsefulla p.g.a. att Finnair Cargo har 

en stor marknadsandel och volym i den finländska kontexten. Ifall Finnairs flyg inte har 

varit tillgängliga så har inte flygnätverket varit det heller. Konverteringarna bidrar till 

den efterlängtade fraktkapaciteten och ruttnätverken för finländska aktörer. Finnair har 

ändå poängterat att fraktflygen måste vara lönsamma dvs. förluster accepteras inte. 

Samtidigt har Finnair betonat att deras prissättning tar i beaktande det finländska 

näringslivets situation och på så sätt kontribuerar de som huvudaktör till den utmanande 

situationen genom att inte utnyttja marknadsläget för att införa de högsta prisnivåerna.  

Informant F betonar att konverteringarna av de valda passagerarplanen var kritiska 

för att snabbt transportera större mängder av COVID-19-skyddsmaterial till Finland. 

Utan konverteringarna hade fraktkapaciteten per flyg varit cirka hälften mindre och 

därmed hade ledtiderna för skyddsmaterial blivit längre. Frakt- och charter-

verksamheten under coronapandemin inleddes med A350-planen där fraktutrymmet 

fylls men vars kabiner har säten och inga passagerare. A330-konversionerna 

introducerades relativt snabbt därefter för att öka på fraktkapaciteten ytterligare.  

Fråga 6 – Anser Ni att utmaningarna av COVID-19 kommer att påverka 

flygimporten från Kina permanent t.ex. genom att flytta en del av 

flygfraktsvolymerna till tågtransporter? 

Informant S anser att absoluta slutsatser inte kan dras men flygfraktens dynamik kan 

påverkas av coronapandemin. Till exempel kan uppdragsgivarna geografiskt sprida på 

anskaffningen av varor som en riskhanteringsåtgärd, vilket kan minska på deras 

flygimportvolymer från just Kina. Därtill anses övergången till alternativa 



86 
  

transportmedel som bl.a. tåg vara naturligt så länge som flygfrakten inte möter kundens 

tjänstekrav. Öppningen av den nya tågdepån i Chongqing (Kina) anses vara en indikation 

på den växande efterfrågan och tågfrakten kan utgöra ett lukrativt alternativ då 

transporttiden är ca 17 dagar jämfört med sjöfraktens 4–5 veckor. Nyckelfrågan är dock 

ifall kundföretagens interna processer klarar av en längre ledtid jämfört med flygfrakten.  

Informant SF anser att en del av flygfraktsvolymen, dvs. produkter som klarar av en 

längre ledtid, kunde ha flyttats över till tågtransporterna redan före COVID-19. 

Tågtransporterna från Kina har varit på tapeten redan länge men det har kanske 

betraktats mera som ett projekt. Ifall pandemin bidrar till att volymerna och 

prissättningen för tågfrakt upplevs vara lönsam för speditörerna och uppdragsgivarna så 

kan efterfrågan antagligen växa eller bli mer permanent. Tåget kommer inte att ersätta 

flyget eftersom ledtiden är för lång men ett välkomnat alternativ skapas, förutsatt att en 

regelbundenhet uppnås. Före coronapandemin har t.ex. Kina investerat kraftigt i 

tåginfrastrukturen och i Europa har det diskuterats i diverse forum om tågnätverket 

mellan Asien och Europa, vilket i längden skulle stöda växande tågfraktsvolymer som 

kunde härstamma både från flyg- och sjöfrakten. Därtill driver klimattemat, som var det 

primära temat före pandemin, marknaden till att främja transportalternativ som är 

hållbarare och bidrar till mindre utsläpp dvs. tåg istället för flyg. Luftfarten har dock egna 

hållbarhetsmålsättningar och -initiativ för att reducera utsläppen, bl.a. undersöks 

alternativa bränslen och teknologier. Skiftet från flyg till tåg möjliggör däremot redan nu 

en omedelbar reducering av utsläppen, vilket även gör skiftet till tågtransporter lukrativt.  

Informant F konstaterar att speditörerna är flödeskedjornas arkitekter och ifall 

flygfraktstransportkedjorna präglas av störningar över en längre tidsperiod så är det 

naturligt att man försöker hitta alternativa lösningar. Däremot ifrågasätts de alternativa 

transportlösningarnas hållbarhet. För det första nämner informanten kapitalbindningen 

dvs. att varor inte skapar mervärde då de transporteras. För det andra nämns behovet av 

snabba flödeskedjor för att svara på en fluktuerande efterfråga men också för att undvika 

höga lagernivåer som likaså leder till en högre kapitalbindning. Dessa är faktorer som 

bidrar till efterfrågan av flygfrakt. Därtill nämns färskvaror och läkemedel. Hållbarheten 

för t.ex. färsk fisk är kort och färskheten kan diktera värdet för mottagaren. Produkt-

kvaliteten är även kritisk för läkemedel och tiden är en viktig faktor för användbarheten 

och produktvärdet. Informanten anser att en del produkter eventuellt hittar nya 

distributionskanaler men samtidigt finns det produkter som hålls inom flygfrakten och 

produkter som återvänder till flygfrakten då den gradvis normaliseras.  
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4.3.3 Kännedomen om kundbehov och kundupplevd tjänstekvalitet 

Fråga 7 – Hur skulle Ni beskriva uppdragsgivarnas förmåga att uttrycka sig om 

deras verkliga flygspeditionstjänstebehov i kontexten av flygimporten från Kina? 

Informant S anser att uttrycksförmågan beror på kunskapsnivån av logistiken som ofta 

är utanför kundernas kärnverksamhet. Variation av uttrycksförmågan förekommer då 

utgångspunkterna och kunskapsnivån kan vara låg eller hög. Kunskapsnivån anses inte 

vara kopplad till företagsstorleken utan snarare till hur mycket kunden själv satsar på 

logistiken som ett ämnesområde. Både små- och storföretag kan vara väldigt medvetna 

om deras logistiska behov och tjänstekriterier. Regelbundenheten av materialflödet 

anses också ha en inverkan dvs. regelbundenheten skapar vissa standarder hos kunderna 

medan enstaka försändelser kan bidra till omedvetenhet gällande flygspeditionen. 

Informant SF betonar att hen inte själv är i kontakt med uppdragsgivare men anser att 

marknadstillståndets oförutsägbarhet, som näringslivet och logistikbranschen också 

lider av, antagligen försvårar uppdragsgivarnas uttrycksförmåga då planeringen av den 

framtida verksamheten är svårare. Därtill håller informanten med om att den ökade 

komplexiteten i form av alternativa transportrutter och -tidtabeller under pandemin kan 

ytterligare försvåra kundernas uttrycksförmåga. En sämre uttrycksförmåga utgör sedan 

utmaningar för resten av värdekedjan dvs. speditionsbolagen och flygbolagen. Därför 

efterlyser speditionsbolagen regelbundenhet av flygverksamheten och prissättningen för 

att kunna skapa tydliga transportlösningar och prisstrukturer för kunderna, vilket också 

borde underlätta kundernas uttrycksförmåga. Regelbundenheten kunde t.ex. inte 

uppnås i mars 2020 då ruttutbudet och prissättningen kunde variera varje timme.  

Informant F anser att en variation gällande speditörernas uttrycksförmåga påträffas 

men en korrelation mellan företagsstorleken och uttrycksförmågan finns inte. 

Informanten framhäver att Finnair Cargo är beroende av informationen som speditions-

bolagen har eftersom Finnairs distributionskanalsstrategi bygger på att fraktutrymmet 

endast säljs via speditörerna. Ifall information inte mottas eller om den är föråldrad eller 

bristfällig så kan inte flygbolaget fungera effektivt, vilket leder till en ökad osäkerhet. 

Inom logistiken är osäkerhet problematiskt eftersom med hjälp av pålitlighet kan lager-

nivåerna och antalet fel minskas. Osäkerheten eller opålitligheten kan bidra till negativa 

kundupplevelser finansiellt eller psykologiskt. Därmed är det viktigt för flygbolaget att 

ursprungskällans information mottas nära realtid, för att uppnå driftsäkerhet, då 

flygverksamheten endast kan utformas på basis av den senast tillgängliga informationen. 
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Fråga 8 – På basis av kundresponsen, hur anser Ni att Ni har lyckats anpassa 

verksamheten, inom flygimporten från Kina, under marknadstillståndet som COVID-

19 utgör? 

Informant S anser att speditionsbolaget har lyckats ganska bra på basis av data. 

Kundresponsen kartläggs bl.a. månatligen med hjälp av ett CSP-program (Customer 

Success Program). Kundresponsen har generellt sätt varit bra dels p.g.a. ett brett 

transport- och speditionstjänstesortiment och ett proaktivt närmandesätt att hitta 

lösningar. Exempelvis transporterades en produktionslinje för personlig skydds-

utrustning från Kina till Finland under coronapandemin. Marknadstillståndet har dock 

varit volatilt och utmanande, vilket inte utesluter negativa kundupplevelser.  

Informant SF anser att speditionsbranschen har lyckats anpassa sin verksamhet som 

vanligt. Problemlösning och planering av transportkedjor och tjänstehelheter är 

speditörernas kärnkompetens. Därtill äger speditörer sällan transportmedlen utan de 

köper fraktutrymme och därför går det smidigt att använda olika transportmedel. 

Regionala nedstängningar och tillfälliga nerkörningar av t.ex. fabriker har utgjort 

utmaningar för flödeskedjorna men transporteraktiviteten stannade aldrig, trots det har 

de totala fraktvolymerna minskat. Försörjningsberedskapscentralen har även sedan 

mars 2020 undersökt med en enkät logistiskaktörernas funktionsförmåga i Finland för 

att kartlägga situationen, resultaten indikerar att godslogistiken fungerar. Informanten 

betonar att upprätthållningen av sjöfartens ruttnätverk från Finland till bl.a. Sverige, 

Estland och Tyskland speciellt i början av pandemin var kritiskt också med tanke på flyg-

fraktens flexibilitet och indirekta ruttalternativ t.ex. via flygfraktsnaven i Centraleuropa.  

Informant F anser att Finnair Cargo har lyckats anpassa sin verksamhet till den 

rådande situationen. Kundresponsen för Finnair Cargo är generellt sätt bra. Kunderna 

är tacksamma för att verksamheten hålls igång under det exceptionella marknads-

tillståndet på ett pålitligt sätt och således realiseras Finnairs kundlöfte om att vara ett 

pålitligt flygbolag. Informanten framhäver att en dialog direkt med kunder och via 

speditionsfackförbundets regelbundna möten möjliggör en djupare förståelse om 

efterfrågan, den kundupplevda tjänstekvaliteten och utmaningarna. Därtill är fortsatta 

utvecklingsstigar viktiga med tanke på kundorienteringen, vilket dialogen stöder. 

Informanten betonar att man i Finnair är stolta över den uppnådda servicenivån under 

coronapandemin trots att företaget befinner sig i en kris.  
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Fråga 9 – Vad borde ändras för att Ni kunde erbjuda ännu bättre 

flygspeditionsservice? 

Informant S anser att fundamentet är regelbundenhet. Detta förebyggs av t.ex. 

flygbolag som kan fastställa deras ruttnätverk och avgångsfrekvenser eftersom 

fastställningen underlättar planeringen av speditionsbolagets flygspeditionsverksamhet. 

Därtill nämns beroendet av linjetrafiken, passagerarplanen och passagerarmängderna 

som styr förutsättningarna för flygfrakten. Andra viktiga faktorer som nämns är också 

t.ex. att dotterbolaget i Kina har tillräckliga förutsättningar att fungera samt att 

regelbundenheten också kan upprätthållas för det egna charternätverket.  

Informant SF nämner coronavaccinet, som en självklarhet, då den skulle sätta slutet 

på coronapandemin och starta skiftet mot ett normalare marknadstillstånd. På kortsikt 

nämns synligheten för speditörerna gällande flygfraktsverksamheten dvs. Finnairs, den 

primära aktörens, ruttutbud och avgångsfrekvenser. Synlighet bidrar också till en ökad 

driftssäkerhet. Synligheten och flygverksamheten skulle också stödas av en växande 

efterfråga på passagerarsidan, vilket även direkt skulle gynna speditionsbolagen. 

Informant F instämmer med att avvecklingen av coronabegränsningarna och stigande 

passagerarmängder är viktiga faktorer för avgångsfrekvenser och ruttutbud i 

linjetrafiken som traditionellt utgör fundamentet för flygfrakten. Ur ett fraktperspektiv 

flyger Finnair ändå mycket under coronapandemin och aktivitetsnivån är kopplad till 

efterfrågan dvs. kapaciteten kan höjas enligt flygfraktsefterfrågan. Därtill nämner 

informanten digitaliseringen och ett ökat samarbete som katalyter för bättre service, 

eftersom t.ex. flyghastigheten har hållits stabil under de senaste 10 åren. Därför ligger de 

största utvecklingsområden främst i värdekedjans aktiviteter utanför själva flyg-

transporten.  Informanten lyfter fram konkreta exempel som en högre användningsgrad 

av digitala lösningar för kommunikation samt dataöverföring som t.ex. digitala 

flygfraktssedlar. Förtullningar kunde t.ex. påbörjas under flygningen istället för när 

flygfrakten har registrerats i mottagande flygterminaler som i dag. En kombination 

mellan digitaliseringsinitiativen och ett ökat samarbete mellan värdekedjans aktörer 

samt myndigheterna skulle kunna resultera i snabbare, säkrare och pålitligare 

flödeskedjor dvs. bättre service och tjänster för flygspeditionskunderna.  
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Fråga 10 – Osäkerheten/utmaningarna som COVID-19 har bidragit till kunde minska 

för uppdragsgivarnas antaganden inom speditionen och därmed höja 

uppskattningen för traditionella tjänstefaktorer som t.ex. att försändelsen anländer i 

rätt tid eller att fraktutrymme är tillgängligt, hur ser Ni på saken? 

Informant S håller med om att t.ex. transporttidens pålitlighet eller fraktutrymmets 

tillgänglighet generellt sett före COVID-19 var självklarheter för många uppdragsgivare. 

Under COVID-19 kan dessa tjänstefaktorer inte ses som självklarheter p.g.a. 

flygfraktsmarknadens volatilitet. Ifall speditionsbolaget kan binda sig t.ex. till en 

prisnivå eller tidtabell så kan dessa element bidra till mervärde. En positiv respons 

gällande dessa traditionella tjänstefaktorer har mottagits, då speditionsbolaget har 

kunnat binda sig till prisnivåer och tidtabeller.  Även om detta inte alltid lyckas så tyder 

kundresponsen på att kunder också är tacksamma för att uppdraget kan utföras, trots 

den förändrade situationen.  

Informant SF instämmer med frågeställningens påstående. Då logistiken fungerar är 

speditörer ofta till en grad osynliga bakgrundsaktörer. Under kriser och 

undantagstillstånd som härstammar från t.ex.  askmoln eller pandemier belyses speciellt 

speditörernas yrkeskunnighet och mervärdet för uppdragsgivarna konkretiseras senast 

vid detta skede. Coronapandemin har än en gång fört fram speditionsbranschens 

samhälleliga roll och lyft på uppskattningen av speditionstjänsterna och -verksamheten. 

Den samhälleliga rollen har också bl.a. noterats i medier som har varit betydligt mer 

intresserade av den logistiska verksamheten jämfört med tiden före coronapandemin.  

Informant F håller inte fullständigt med om påståendet men betonar att hen inte har 

nära information om ämnesområdet i kontexten av dagens uppdragsgivare. Informanten 

anser att möjligheten finns för att leveranspålitligheten eller tillgängligheten till 

fraktutrymmet betonas till en högre grad under coronapandemin men tillägger att 

tjänstefaktorerna bör karaktäriseras av pålitlighet oavsett marknadstillståndet.  

Informanten nämner också att hen alltid har haft en hög uppskattning för speditörer, då 

de innehar kunskapen om att konstruera materialflöden och tjänstehelheter som 

uppdragsgivarna inte nödvändigtvis själv kan komma upp med. På basis av informantens 

erfarenhet kan speditörer möjliggöra logistiska strukturella förändringar som möjliggör 

pålitligare och snabbare flödeskedjor. Därför har informanten svårt att se att 

uppdragsgivarnas uppskattning för speditörerna eller speditionstjänstefaktorerna skulle 

vara bristfällig eller att uppskattningen skulle ha stigit endast p.g.a. coronapandemin. 
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Fråga 11 – Är det något Ni vill tillägga, gällande flygimporten från Kina, som jag inte 

har frågat Er? 

Informant S anser att flygspeditionstjänstekvaliteten är på en god nivå för det 

representerade speditionsbolaget. Informanten har inte något annat att tillägga eftersom 

intervjuguiden behandlar utmaningarna och lösningarna inom avhandlingens kontext.  

Informant SF har inte något ytterligare att tillägga eftersom hen anser att 

ämnesområdet och kontexten har behandlats under intervjun ur diverse synvinklar. 

Informant F poängterar att den uppnådda pålitligheten och de successiva fraktflygen 

har krävt en märkbar tidsinvestering. Detsamma gäller de djupare 

samarbetsrelationerna med speditionsbolagen. Investeringen ansågs vara kritisk för att 

undvika stora misslyckanden som generar kostnader och för att uppnå logistisk 

effektivitet även under coronapandemin. Med tanke på framtiden fascinerar liknande 

investeringar informanten att vidareutveckla samarbeten och att t.ex. införa digitala 

lösningar i en bredare utsträckning. Detta för att kunna åstadkomma snabbare, 

pålitligare och kostnadseffektivare värdekedjor som gynnar alla aktörer. Informanten 

understryker att vidare mervärde kan realiseras ifall mera tid för samarbete allokeras. 
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5 ANALYS 

I kapitlet utförs fallstudieanalysen som grundar sig på den teoretiska referensramen i 

kapitel 2 och de multidimensionella datainsamlingarna vars resultat redogjordes i 

kapitlen 4.1–4.3. Analyserandet av de tre forskningsfrågorna följer en kronologisk 

ordning och frågorna behandlas enskilt i kapitlets underrubriker 5.1–5.3.  

5.1 Inverkan av COVID-19 på flygimporten från Kina till Finland 

Den första forskningsfrågan är hur har COVID-19 inverkat på flygimporten från Kina 

till Finland hittills? I den teoretiska referensramen redogjordes för en reducerad 

fraktkapacitet, stigande fraktpriser och fluktuerande ledtider som på basis av ett 

extensivt källupplägg identifierades som kontextens kärnteman ur ett makroperspektiv.  

Den reducerade fraktkapaciteten indikerades i kapitel 2.5.1 bl.a. av IATA (2020d) som 

noterade en reduktion i april 2020 på ca 48 % i en tillgänglig fraktkapacitet från Kina till 

Europa jämfört med samma tidpunkt år 2019 (se tabell 3). En kapacitetsreduktion 

mellan 60–100 % p.g.a. inställda passagerarflyg för linjerutterna till och från Finland (se 

tabell 4) noterades även av Agility (2020a). Denna negativa utveckling skapar en 

kontrast till utvecklingen av frakttonkilometrarna inom linjetrafiken sedan finanskrisen 

(se figur 3). Informanterna S, SF och F (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020) nämner 

likaså den reducerade fraktkapaciteten som en av de främsta konsekvenserna av COVID-

19 för flygfraktsverksamheten p.g.a. inhiberingar och nerkörningar av linjerutterna där 

passagerarplanen används som transportmedlet. Enkäten (se figur 24) indikerar också 

inom samplet på att finländska företag delvis är av samma åsikt (medeltal 3,08; median 

3) då det gäller en försämrad tillgänglighet till flygfraktsutrymmet som en följd av 

pandemin för flygimporten från Kina till Finland (se figur 24). Dessutom nämns den 

begränsade flygfraktskapaciteten från Kina till Finland skiljt i enkätens öppna fråga (se 

tabell 9). Samma indikation visas vid jämförelsen av samplets statistiskt signifikanta 

företagsstorlekar dvs. små- och medelstora företag (se figur 31). Informanterna S, SF och 

F (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020) framför också flygfraktens och Finlands 

beroende av linjetrafiken, vilket korrelerar med den teoretiska referensramen där 

linjetrafikens höga avgångsfrekvens stöder den totala fraktkapaciteten enligt Logistiikan 

Maailma (2020c), Melin (2011) och Storhagen (2011). Informanterna S, SF och F 

(intervjuerna 16.9.2020 & intervju 23.9.2020) nämner också kausaliteten mellan 

efterfrågan på passagerarsidan, linjerutterna och fraktkapaciteten. Före 

coronapandemin härstammade linjetrafikens eventuella kapacitetsbegränsningar från 

flygflottan. Nu beror kapacitetsbegränsningen för flygfrakten från Kina till Finland på 



93 
  

olönsamheten att driva linjetrafiken med små passagerarmängder som nämndes i 

kapitel 2.2.2. 

Informanterna S, SF och F (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020) betonar speciellt 

Finnairs stora marknadsposition i Finland, vilket under pandemin leder till en högre 

riskprofil då flygimporten från Kina till Finland inom den direkta linjetrafiken primärt 

är beroende av Finnair Cargo:s verksamhet. Finnairs roll inom flygfrakten framkom 

likaså i kapitlen 2.2.1–2.2.2 p.g.a. det omfattande ruttnätverket mellan kinesiska städer 

och Finland (Finnair 2020b) men också flygfraktsinvesteringarna (Finnair Cargo 

2020b). Ur ett riskperspektiv nämndes t.ex. Finnairs temporära avbrytning av flygningar 

till det kinesiska fastlandet under februari 2020 (Finnair 2020a; Lentoposti 2020b). I 

kapitel 2.2.1. identifierades (se figur 11) också Finnairs negativa fraktutveckling som 

helhet men även specifikt för asientrafiken under COVID-19 (Finnair 2020f). Därtill 

visar Finnairs utveckling för fyllnadsgraden inom asientrafiken (se figur 12) en kraftig 

ökning mellan mars och april 2020 från ca 64% till 84% (Finnair 2020f). På basis av den 

identifierade reduceringen av fraktkapaciteten (Lentoposti 2020b; Utrikesministeriet 

2020) indikerar den positiva förändringen inom Finnairs fyllnadsgrad på en kausalitet 

mellan utbudet och efterfrågan för Finnairs flygfrakt. Endast informant S (intervju 

16.9.2020) nämner specifikt användningen av Juneyao Airlines utöver Finnair, inom 

den direkta linjetrafiken mellan Kina och Finland, vilket var ett av de fyra verksamma 

flygbolagen som identifierandes i kapitel 2.2.1. Orsaken till att de resterande flygbolagen 

inte nämns kan dels bero på att Tibet- och Sichuan Airlines avbröt flygandet till Finland, 

vilket vidare minskade på linjetrafikens fraktskapacitet (Utrikesministeriet 2020). 

Stigande fraktpriser, en följd av obalansen i utbudet och efterfrågan som ovan nämns, 

identifierades i kapitel 2.5.2. Informanterna S, SF och F (intervjuerna 16.9.2020 & 

23.9.2020) nämner eller instämmer med att flygfraktsprisnivån har stigit som en följd 

av coronapandemin samt att detta har en inverkan på värdekedjan. Enkäten (se figur 24) 

indikerar inom samplet på att finländska företag fullständigt är av samma åsikt (medeltal 

3,70/median 4) då det gäller stigande flygfraktspriser för flygimporten från Kina till 

Finland som en följd av pandemin. I enkätens öppna fråga (se tabell 9) nämns både de 

stigande fraktpriserna av respondenterna och kausaliteten mellan fraktkapaciteten och 

prisnivån som också identifierades i referensramen samt intervjuerna som ovan nämnts. 

Indikationen visas även vid jämförelsen av samplets statistiskt signifikanta företags-

storlekar små- och medelstora (se figur 31). Prishöjningen upplevs speciellt av samplets 

småföretag (medeltal 3,83) jämfört med de medelstora företagen (medeltal 3,65).  
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Den konstanta och delvis växande globala efterfrågan på flygfrakt förklarades i den 

teoretiska referensramen bl.a. med behovet av fungerande flödeskedjor (JOC 2020), 

korrelationen mellan vissa produktgrupper och flygfraktens särdrag (ICAO 2016; Melin 

2011) samt behovet av personlig skyddsutrustning för att bekämpa coronapandemin 

(The Loadstar 2020a). Informant SF (intervju 23.9.2020) nämner likaså den fortsatta 

efterfrågan för flygfrakten i Finland och poängterar att flygfrakten har fortsatts att 

transporteras trots den högre prisnivån, vilket också stöds av informant F (intervju 

23.9.2020). En indikation för efterfrågan på flygfrakt från Kina till Finland identifierades 

också på basis av den finska tullens (2019) statistik i kapitel 2.2.4 där stora 

produktgrupper för varuimporten från Kina bl.a. elmaskiner och apparater (se figur 6) 

korrelerar med typiska flygfraktsproduktsegment (Karhunen & Hokkanen 2014). 

Informant S (intervju 16.9.2020) påpekade att det kinesiska nyåret ackumulerade färdigt 

en orderstock för flygfrakten i februari som höjde på efterfrågan, vilket amplifierades av 

kapacitetsnerskärningarna och den kraftiga efterfrågan på personlig skyddsutrustning.  

TAC-indexet visar (se figur 13) att det kilobaserade flygfraktspriset från Kina till Europa 

uppnådde ca 85 CNY/kg i maj 2020 medan den genomsnittliga nivån låg på ungefär 20 

CNY/kg under året 2019 (The Loadstar 2020b). Jämförelsen av JOC (2020) påvisade 

också en 313% ökning i fraktpriset från Shanghai till Europa i maj 2020 jämfört med året 

2019 (se figur 14). Informant F (intervju 23.9.2020) betonade att fraktprisnivån inom 

linjetrafiken dels har stigit p.g.a. den förlorade inkomstkällan som passagerartrafiken 

utgör. Informant S (intervju 16.9.2020) verifierade också att flygfraktspriset blev 

tiofaldigt som värst. Därtill nämndes en daglig fluktuering av fraktpriset speciellt i början 

av året 2020. Informant SF (intervju 23.9.2020) betonade även att de mest exceptionella 

tiderna inom flygfrakten vid tidpunkten av studien tagit plats i början av året 2020.  

Fluktuerande ledtider identifierades i kapitel 2.5.3 att härstamma från en kombination 

av faktorer som orsakar störningar i flödeskedjan. Bland annat nämndes den reducerade 

fraktkapaciteten p.g.a. nerkörningen av den direkta linjetrafiken mellan Kina och 

Finland (Lentoposti 2020b; Utrikesministeriet 2020) samt användningen av indirekta 

rutter via centraleuropeiska fraktnav med vägtransporter till Finland (Logistiikan 

Maailma 2020c; Melin 2011). Informanterna S, SF och F (intervjuerna 16.9.2020 & 

23.9.2020) nämner linjetrafikens nerskärningar som en generell källa för 

flödeskedjornas störningar. Informant SF (intervju 23.9.2020) betonar att linjetrafikens 

störningar som konkretiseras av en minskad fraktkapacitet och snävare ruttnätverk 

direkt är bort från speditionsbolagen och deras kunder. Kundperspektivet stöder också 
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denna tolkning då enkäten påvisar (se figur 24) att respondenterna delvis är av samma 

åsikt (medeltal 3,11/median 3) då det gäller längre transporttider för flygfrakten som en 

följd av coronapandemin. Samma indikation påvisas vid jämförelsen av samplets 

statistiskt signifikanta företagsstorlekar dvs. små- och medelstora företag (se figur 31). 

En förlängd ledtid för flygimporten från Kina till Finland upplevs liknande på basis av 

jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (medeltal 3,17/3,06). Informant F 

(intervju 23.9.2020) nämner att olika coronaåtgärder nationellt och internationellt är 

utmanande för flygbolag då förutsättningarna för flygverksamheten varierar. 

Förutsättningarnas variation kommer också fram via kundperspektivet då opålitliga 

tidtabeller associeras med det volatila marknadstillståndet (se tabell 9). Dessutom 

nämns kinesiska karantäner också som en orsak för förlängda ledtider (se tabell 9), vilket 

korrelerar med kapitel 2.5.3 där utmaningar med förstoppade terminalutrymmen och 

resursbrister för flygexportprocessen identifierades (Tomkins 2020). 

Informant S (intervju 16.9.2020) nämner en aktiv användning av indirekta 

ruttalternativ, från Kina via Centraleuropa, som har utvecklats under pandemin. Agility 

(2020a) noterade att coronarestriktionerna påverkar de europeiska vägtransporterna 

bl.a. i form av införda gränskontroller, partiella stängningar och störningar för både 

avhämtningen samt distributionen mellan europeiska länder och Finland. I april 2020 

(se tabell 5) påträffades störningar och extra kontroller inom stora delar av vägtransport-

rutterna från de centraleuropeiska flygfraktsnaven till Finland. Informant SF (intervju 

23.9.2020) nämner dessutom sjöfartens kritiska roll mellan Finland och Sverige samt 

Estland och Tyskland i kontexten av de indirekta flygfraktsalternativen. På basis av det 

ovannämnda kan varierande störningar i vägfrakten även anses bidra till fluktuerande 

ledtider, då Finlands geografiska läge utgör ett beroende av multimodala transporter.   

Utöver störningar direkt kopplade till linjetrafiken eller till de indirekta flygrutts-

alternativ, som bidrar till osäkerhet och fluktuering för ledtider, nämner informant S 

(intervju 16.9.2020) störningar inom inrikestransporterna i Kina och tullverksamheten 

samt överbelastningar i flygfraktsterminaler som kan stoppa försändelser för 3–7 dagar. 

I kapitel 2.5.3 nämndes likaså överbelastade flygfraktsterminaler (se figur 15) både i Kina 

(Tomkins 2020) och i de centraleuropeiska flygfraktsnaven (Air Cargo News 2020a). 

Därtill identifierades ineffektivitet dvs. längre behandlingstider och ökade kostnader för 

tullens exportprocess p.g.a. extra kvalitets- och tullinspektioner som införts för att 

stoppa exporten av bristfällig personlig skyddsutrustning (The Loadstar 2020c).  
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De ovannämnda faktorerna som direkt eller indirekt bidrar till fluktuerande ledtider 

beror m.a.o. på flera aktörer. Aktörernas diversitet i värdekedjan nämndes också av 

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (2020a). Detsamma framför informant F 

(intervju 23.9.2020) med flygfraktens långa värdekedja och problematiken då aktörerna 

utformar verksamheten på basis av de andra aktörerna. Informant S (intervju 16.9.2020) 

nämner likaså att fluktueringen drabbar informationsflödet och därmed estimeringen av 

ledtiderna. Den negativa inverkan på informationsflödet visades också i enkäten (se figur 

24) där respondenterna delvis var av samma åsikt (medeltal 2,87/median 3) då det gäller 

en försämrad pålitlighet för estimeringarna av transporttiden som en följd av 

coronapandemin. Samma indikation påträffas (se figur 31) vid jämförelsen av samplets 

små- och medelstora företag (medeltal 2,94 & 2,82/median 3). 

5.2 Åtgärderna för att dämpa störningarna av COVID-19 i flygimporten 

Den andra forskningsfrågan är hurdana åtgärder har vidtagits för att dämpa de 

logistiska störningarna av COVID-19 i flygimporten från Kina till Finland? I kapitel 

2.5.4 noterades alternativen för den direkta linjetrafiken vara konverterade 

passagerarplan, indirekta flygrutter, charter- och kurirtransporter, multimodala 

transporter samt alternativa transportmedel som t.ex. tåg- och vägtransporter. 

Direkta flygrutter från Kina som Finnair och Juneyao Airlines erbjuder, vid tidpunkten 

för intervjun, tillämpas fortfarande maximalt enligt informant S (intervju 16.9.2020). 

Vägande orsaker för detta kunde vara widebody-flygplansmodeller (se figur 2 & 5) som 

gynnar flygfraktskapaciteten (Schmitt & Gollnick 2016) eller det utvecklade 

ruttnätverket (se figur 4). Därtill nämner informant SF (intervju 23.9.2020) att Finnair 

Cargo aktivt deltar i speditionsfackförbundets tillställningar och redogör för hur deras 

flygfraktstjänster utvecklas, vilket kunde tänkas stöda speditörernas förmåga att 

upprätthålla flödeskedjorna inom flygfrakten. Användningen av den kvarstående 

linjetrafiken kan också förklara varför 6 % av enkätens respondenter anger att inga 

utmaningar för flygimporten från Kina till Finland har upplevts (se figur 25). Vid 

jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 32) visar det sig att endast 

medelstora företag instämmer med svarsalternativet och de utgör tillsammans 12 %.  

Informant SF (intervju 23.9.2020) nämner också att Finnairs konverteringsinitiativ 

behandlas under tillställningarna för att framföra lösningar för flygfrakten mellan Kina 

och Finland. Finnairs lösning i flygfrakten med de konverterade passagerarplanen lyfts 

också fram av informanterna S och F (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020). Informant 
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F (intervju 23.9.2020) nämner därtill att aktivitetsnivåerna för Finnair Cargo skapar en 

kontrast för passagerarsidan då bl.a. konverterade plan, med större fraktkapacitet, aktivt 

används för att transportera t.ex. personlig skyddsutrustning och coronavirustester, 

vilket även nämndes (Finnair Cargo 2020d) i kapitel 2.5.4. Dessutom nämnde 

informanterna S och SF (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020) att konverteringarna är 

kritiska för att kunna öka på fraktkapaciteten, speciellt mellan Kina och Finland p.g.a. 

fraktvolymerna. Informant F (intervju 23.9.2020) påpekade också att den större 

fraktkapaciteteten även sänker på flygfraktens ledtider. Konverteringarnas framförda 

nyttor för fraktkapaciteten, både för fraktvolymen (se figur 16 & 17) och bärförmågan (se 

tabell 6), korrelerar likaså med kapitel 2.5.4. På basis av det ovannämnda ser speditören, 

speditionsfackförbundet och flygbolaget konverteringarna som betydelsefulla för 

flygfrakten från Kina till Finland under coronapandemin.  

Charterflyg kan vara direkta eller indirekta (Melin 2011) och enkäten visar (se figur 25) 

att endast 1 % av samplet har utnyttjat charterflyg. Samma indikation påträffas vid 

jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 32) där endast ett 

medelstort företag har använt ett eller flera charterflyg. Informant S (intervju 16.9.2020) 

nämner att deras charternätverk, med knytpunkten i Centraleuropa, har utvecklats i 

form av både avgångsfrekvenser och rutter bl.a. till Kina under pandemin. Informant SF 

(intervju 23.9.2020) nämner också att fraktplanens globala andel under pandemin har 

stigit och att deras medlemsföretag också har anlitat charterplan och konsoliderat 

flygfrakt mellan Kina och Europa. Även informant F (intervju 23.9.2020) verifierar 

användningen av Finnairs dedikerade fraktplan för frakt- och charterverksamhet och 

nämner skilt den personliga skyddsutrustningen som ett produktsegment. Skribenten 

anser att det kan finnas två primära orsaker till att en kontrast mellan enkäten och 

intervjuerna, i kontexten av charterflyg, framkommer. Enkäten har eventuellt inte nått 

eller besvarats av aktörer som anlitat charterflyg. Alternativt är inte alla uppdragsgivare 

medvetna om all charteranvändning då speditörerna också konsoliderar frakt (Ritvanen 

et al. 2011) som även informant SF (intervju 23.9.2020) nämner. Speditörer kan m.a.o. 

anlita charterplan medan transporttjänsten säljs som vanligt flygfraktsutrymme åt flera 

företag för att fylla planet. Däremot kan transporterna för COVID-19-relaterade 

produkter, som t.ex. den finska staten anskaffar, antas ha sålts som dedikerade charter-

flyg. Därför ser skribenten att det första alternativet med ett eventuellt bortfall är möjligt. 

Indirekta flygrutter via t.ex. Centraleuropa (se figur 4) nämndes som ett alternativ som 

existerade och användes för den finländska flygfrakten före coronapandemin. Enkäten 
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tyder på att majoriteten av samplets företag dvs. 78 % (se figur 25) har tillämpat 

alternativa flygrutter för att kringgå flygfraktsutmaningar under pandemin. Detsamma 

stöds vid jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 32) då 86 % av 

småföretagen och 74 % av de medelstora företagen har tillämpat lösningen. Efterfrågan 

på indirekta flygrutter stöds ytterligare av informant S (intervju 16.9.2020) som säger 

att centraleuropeiska flygfraktsnav har använts mycket. Därutöver nämner informant SF 

(intervju 23.9.2020) att ifall de flygfraktslösningar som användes före pandemin inte är 

användbara måste nya lösningar tillämpas, vilket i detta fall kunde tyda på en 

volymöverföring från linjetrafiken till de indirekta ruttalternativ som den framställda 

statistiken av Air Cargo News (2020a) stöder. Antagandet stöds likaså av informant SF 

(intervju 23.9.2020) som nämner att sjöfartens upprätthållning, speciellt i början av 

coronapandemin, var viktig med tanke på vägtransporterna från flygfraktsnaven i 

Centraleuropa till Finland som bidrog till en ökad flexibilitet då linjetrafiken från Kina 

drabbades. Informant F (intervju 23.9.2020) nämner däremot inte indirekta flygrutter, 

vilket beror på att Finnairs verksamhet grundar sig på linjetrafiken (Finnair 2020b). 

Kurirtransporter tillhör också flygfrakten men kan klassas som ett indirekt alternativ då 

flygfraktsnav utnyttjas för konsolidering (Melin 2011). Enkäten visar (se figur 25) att 53 

% har använt kurirtransporter som en alternativ lösning under coronapandemin. 

Jämförelsen mellan samplets små- och medelstora företag stöder alternativets 

popularitet då 58 % av småföretagen och 41 % av de medelstora företagen har använt 

kurirtransporter från Kina till Finland för att kringgå linjetrafikens utmaningar. 

Enkätens indikationer stöds även av intervjuerna. Informant S (intervju 16.9.2020) 

anger att kurirtransporter används i mindre försändelser men under coronapandemin 

även i större. Informant SF (intervju 23.9.2020) instämmer med att kurirtransporterna 

också är ett tillämpat alternativ för flygfrakten, även under markandstillståndet före 

COVID-19, och framför att kurirbolagen till och med har rapporterat för stigande 

fraktvolymer som en följd av coronapandemin. Den positiva volymutvecklingen, i alla 

fall delvis, härstammar från överföringen av linjetrafikens fraktvolymer till alternativa 

lösningar där flygfraktskapacitet fortfarande finns, då inte frakt- och chartersidan ensam 

klarar av linjetrafikens volymöverföring, vilket bl.a. The Loadstar (2020a) framför.   

Kombitransporter, främst sjö-flyg, identifierades som ett alternativ i kapitel 2.5.4. 

Fördelarna uppgavs bl.a. att vara bättre förutsättningar för tillgång till fraktutrymme, 

jämfört med linjetrafiken, och därmed kortare ledtider jämfört med t.ex. endast 

sjöfrakten från Kina. (DSV 2020; Kuehne+Nagel 2020) Informant S (intervju 16.9.2020) 



99 
  

verifierar att sjö-flyg-kombinationer från Kina till Finland används och att bl.a. Dubai, 

Singapore och Sydkorea fungerar som knytpunkter. Enkäten visar (se figur 25) att 22 % 

av samplet har använt sig av kombitransporter som ett alternativ för att kringgå 

utmaningar i flygfrakten från Kina till Finland. En liknande användningsgrad påträffas 

vid jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 32) där 14 % av 

småföretagen och 21 % av de medelstora företagen har anlitat kombitransporter. 

Skillnaden är inte signifikant för att dra slutsatser men en variation kunde eventuellt 

påverkas av fraktvolymer eller dimensioner, då alternativa lösningar som t.ex. 

kurirprodukter generellt sätt är riktade för mindre försändelser (informant S, intervju 

16.9.2020) och därmed är kombitransporterna flexiblare med tanke på fraktattributen. 

Både informant SF och F (intervju 23.9.2020) betonar dessutom att ifall de normala 

flygtransportkedjorna inte är användbara i det befintliga markandstillståndet så 

kommer speditörer att konstruera alternativa logistiska lösningar enligt kundbehoven.  

Alternativa transportmedel för flygfrakten från Kina till Finland identifierades i kapitel 

2.5.4 att vara tågtransporter (Nurminen Logistics 2020; Varova 2020) och 

vägtransporter (Air Cargo News 2020b; Agility 2020b; The Loadstar 2020d). Enkäten 

stöder antagandet om att tågtransporter används som ett alternativ då 58 % av samplet 

(se figur 25) har flyttat flygfraktsvolymer till tågtransporter från Kina till Finland för att 

kringgå utmaningarna inom flygfrakten. Vid jämförelsen av små- och medelstora företag 

(se figur 32) påträffas likaså tågfraktens popularitet då 50 % av småföretagen och 74 % 

av de medelstora företagen har tillämpat lösningen. Informant S (intervju 16.9.2020) 

nämner också att tågfraktsvolymerna från Kina till Finland har ökat kraftigt och att en 

ny tågfraktsterminal i mellersta Kina har öppnats, vilket höjer på fraktkapaciteten. 

Informant SF (intervju 23.9.2020) instämmer likaså med att flygfraktsvolymer har 

flyttats över till tågen, ifall flödeskedjan klarar av den längre ledtiden. Informant F 

(intervju 23.9.2020) håller också med om att en temporär överföring av vissa flygfrakts-

produktsegment till alternativa distributionskanaler som t.ex. tågtransporter är naturligt 

ifall flygtransporterna präglas av störningar över en längre tidsperiod. Den förhöjda 

flygfraktsprisnivån kan beaktas som en typ av störning då t.ex. en respondent (se tabell 

9) anger att flygfrakt flyttades till tågtransporter p.g.a. de förhöjda flygfraktspriserna. 

Vägtransporterna från Kina till Europa och Finland har endast tillämpats av 2 % av 

samplet (se figur 25). Vid jämförelsen mellan små- och medelstora företag (se figur 32) 

visar det sig att endast ett småföretag dvs. 3 % har flyttat flygfrakt över till vägtransporter 

från Kina till Finland. På basis av datainsamlingarna framkommer en indikation på att 
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andra transportalternativ har upplevts vara bättre jämfört med vägtransporterna. 

Informant S (intervju 16.9.2020) verifierar dock att deras företag också erbjuder vägfrakt 

från Asien till Europa. I Finlands kontext verkar detta endå inte vara märkbart, trots att 

diverse källor bl.a. Agility (2020b) marknadsför transportalternativet.   

Sjötransporter har på basis av enkäten inte kompenserat för störningarna inom 

flygfraktsverksamheten då bara 7 % av samplet (se figur 25) har flyttat flygfraktsvolymer 

över till sjötransporter. Vid jämförelsen mellan små- och medelstora företag (se figur 32) 

visar det sig att båda företagsstorlekarna procentuellt har använt lösningen i samma grad 

dvs. 6 %.  En förklaring för den lägre användningen jämfört med t.ex. tågtransporterna 

som diskuterades ovan, kunde vara att ledtiderna är oacceptabla medan tåg- eller 

vägtransporter uppnår de näst snabbaste transportalternativen (Agility 2020b; 

Nurminen Logistics 2020) ifall flygfrakt inte kan användas. Däremot nämner informant 

S (intervju 16.9.2020) att deras sjöfraktsvolymer har stigit p.g.a. att en del 

uppdragsgivare har upplevt osäkerheten inom flygfrakten vara för stor, vilket antagligen 

tyder på att samplet inte representerar dessa företag och därmed kan inte absoluta 

slutsatser dras för populationen dvs. företag registrerade i Finland som normalt anlitar 

flygfrakt för varuimporten från Kina till Finland. Inom samplet framkommer en klar 

skillnad i aktivitetsnivåerna då tågtransporterna jämförs med väg- och sjötransporter. 

Ett fördjupat samarbete i värdekedjan identifieras också, främst på basis av 

intervjuerna, för att dämpa på de logistiska konsekvenserna av coronapandemin för 

flygimporten från Kina utöver transportlösningarna som diskuterades ovan och som 

framförs i den teoretiska referensramen. I enkäten nämndes likaså kollaboration (se 

tabell 9) som en lösning för att dämpa störningarna inom flygfrakten från Kina. 

Informant S (intervju 16.9.2020) anser att flygbolagen reagerade relativt snabbt till det 

förändrade marknadstillståndet genom flera fraktflyg, passagerarplan med endast frakt 

och en förhöjd fraktkapacitet genom konverteringsinitiativ. Dessa initiativ korrelerar 

med framförd information i den teoretiska referensramen t.ex. Finnairs charter- och 

konverteringsinitiativ (Finnair Cargo 2020c; 2020d; 2020e) samt de förhöjda 

aktivitetsnivåerna i de centraleuropeiska flygfraktsnaven (Air Cargo News 2020a).  

Informant SF (intervju 23.9.2020) nämner att speditionsfackförbundets samarbete med 

flygbolag i stort sett har avgränsats till Finnair p.g.a. deras marknadsställning i Finland 

och inom Asientrafiken (Finnair 2020b; 2020c; 2020d; Finnair Cargo 2020b) som också 

noterades i kapitel 2.2.1. Både informant SF och F (intervju 23.9.2020) lyfter i 

speditionsfackförbundets tillställningar fram deltagandet av Finnair Cargo där bl.a. 
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flygverksamheten under pandemin och konverteringsinitiativen har behandlats och 

speditionsbolagen har haft chansen att ställa frågor. Därtill nämner informant F 

(intervju 23.9.2020) den proaktiva dialogen mellan Finnair Cargo och speditörer för att 

bidra med regelbundna statusuppdateringar, med att kartlägga efterfrågan på flygfrakt 

och med att verifiera bokningar. Informant S (intervju 16.9.2020) instämmer och 

betonar att regelbunden kommunikation under pandemin är kritiskt för flygspeditions-

verksamheten, då flygspeditionen är beroende av flygbolagens ruttnätverk och frakt-

utrymme som även noteras av Logistiikan Maailma (2020d) samt Ritvanen et al. (2011). 

Informant S (intervju 16.9.2020) nämner indirekt även andra flygbolag med svårigheter 

att förse speditören med information, som behövs för speditionsverksamheten (Choy et 

al. 2007), vilket delvis härstammar från bristfälliga kommunikationsprocesser som 

präglade vissa flygbolag redan före coronapandemin. Informant F (intervju 23.9.2020) 

nämner bl.a. ett effektivt informationsbyte med hjälp av extensivare digitala lösningar 

som en av fokuspunkterna under pandemin för Finnair Cargo, vilket på basis av 

intervjuerna har lyckats då informant S (intervju 16.9.2020) specifikt nämner Finnair 

Cargo som en aktör vars kommunikationsstrategi och proaktiva närmandesätt har 

upplevts lyckat från speditionsvinkeln. Informant F (intervju 23.9.2020) nämner också 

att en ökad flexibilitet härstammar från den aktiva dialogen. Avgångar har till exempel 

kunnat flyttas då information om att frakten anländer sent i Asien har mottagits. Därmed 

har misslyckanden och extra kostnader kunnat kringgås. Dialogen har också möjliggjort 

en mindre buffert i flygtidtabellerna, vilket gynnar effektiviteten inom flödeskedjan som 

sedan stöder aktörernas konkurrenskraft enligt Storhagen (2011).  

På basis av det ovannämnda kan det konstateras att speditionsbolaget, speditions-

fackförbundet och flygbolaget Finnair Cargo anser att samarbetet under corona-

pandemin har fördjupats och att mervärde har genererats inom värdekedjan. Informant 

F (intervju 23.9.2020) konkretiserar mervärdet med exemplet på att över 600 fraktflyg 

flögs av Finnair Cargo, under det andra kvartalet 2020, utan misslyckanden som skulle 

ha logistiska och finansiella konsekvenser. Trots att misslyckanden undveks betonar 

informant F (intervju 23.9.2020) att det djupare samarbetet ha krävt en märkbar 

tidsinvestering som anses vara kritisk för att kunna upprätthålla en pålitlig och lönsam 

flygfraktsverksamhet. Informant SF (intervju 23.9.2020) anser att utgångspunkten för 

att samarbetet ska fungera är aktörernas ömsesidiga intresse dvs. fungerande och 

växande flygfraktsmarknader. Ytterligare mervärde genom samarbete kan realiseras 

enligt informant F (intervju 23.9.2020) ifall mera resurser inom värdekedjan allokeras.  
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5.3 De finländska företagens flygspeditionsupplevelser under COVID-19  

Den tredje forskningsfrågan är; vilka är de finländska företagens upplevelser gällande 

flygspeditionen från Kina till Finland under COVID-19? Kundupplevelserna återspeglas 

till de identifierade logistiska konsekvenserna i kapitlen 2.5.1–2.5.3 och möjligheterna i 

kapitel 2.5.4 som dessutom analyserades och diskuterades i forskningsfrågorna 1 och 2 

ovan. Därtill beaktas de teoretiska koncepten som behandlades i kapitel 2.6 för att 

undersöka det subjektiva området, som kundupplevd tjänstekvalitet utgör (Storhagen 

2011), på ett möjligast systematiskt sätt.  

Då den kundupplevda speditionstjänstekvaliteten beaktas i flygfrakten från Kina till 

Finland indikerar enkäten (se figur 26) på basis av samplet att uppdragsgivarna är 

ganska nöjda med speditörernas förmåga att tillfredsställa kundbehoven både före 

(medeltal 3,19/median 3) och under (medeltal 2,97/median 3) coronapandemin. En 

liknande indikation påvisas vid jämförelsen av samplets statistiskt signifikanta 

företagsstorlekar dvs. små- och medelstora företag (se figur 33) även om medeltalet för 

tillfredställningsgraden under pandemin för företagsstorlekarna har fallit med 0,28 

respektive 0,24 är medianen fortfarande 3 som indikerar på att uppdragsgivarna är 

ganska nöjda med speditörernas förmåga att tillfredsställa kundbehoven. Cortez och 

Johnston (2020) nämnde att kriser generellt påverkar företagens beteende och 

verksamhet, vilket kunde identifieras i forskningsfråga 2 där alternativa tillvägagångsätt 

har tillämpats under coronapandemin (se figurerna 25 & 32) för att kringgå störningar 

inom linjetrafiken som utgör grunden för flygfrakten (Logistiikan Maailma 2020c).  

På basis av samplets resultat gällande tillfredställningsgraden (se figurerna 26 & 33) 

uppkommer en indikation för att speditörerna har lyckats anpassa sin verksamhet inom 

flygimporten från Kina till eventuellt förändrade kundförväntningar. Enkätens resultat 

korrelerar med den information som framkommer under intervjuerna. Informant S 

(intervju 16.9.2020) anser på basis av speditionsbolagets data, som beaktar t.ex. en 

månatlig kundrespons, att responsen generellt har varit bra. Orsaken till detta anser 

informanten vara ett proaktivt närmandesätt och ett brett transport- samt 

speditionstjänstesortiment som även identifierades som fördelaktigt för speditörerna i 

kapitel 2.5.4 (se figur 9) och vars användning påträffades i de identifierade alternativa 

transportsätten (se figur 25 & 32) i forskningsfråga 2. Informant SF (intervju 23.9.2020) 

anser också att speditionsbranschen i Finland har lyckats anpassa sin verksamhet under 

det förändrade marknadstillståndet. Informanten nämner även att 

försörjningsberedskapscentralen har undersökt logistikbranschens funktionsförmåga 
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ända sedan mars 2020 och konstaterat att godslogistiken fungerar. Därtill nämns också 

speditionstjänstehelheterna och fördelen med att speditörerna oftast endast köper 

fraktutrymme av transportbolag som möjliggör användningen av diverse 

transportmedel flexibelt, vilket innehållsmässigt korrelerar med informant S (intervju 

16.9.2020), Logistiikan Maailma (2020d) samt Ritvanen et al. (2011). Informant F 

(intervju 23.9.2020) nämner likaså att de har fått bra kundrespons, främst från 

speditörerna, och anser därmed att Finnair Cargo har lyckats anpassa sig till den rådande 

situationen då flygfraktsverksamheten fortsättningsvis är pålitlig. Informant S (intervju 

16.9.2020) lyfter skiljt fram den proaktiva dialogen som Finnair Cargo har fört, som det 

identifierades i forskningsfråga 2, vilket också kunde anses stöda den pålitliga 

verksamheten. Informant F (intervju 23.9.2020) betonar informationsflödets betydelse 

i flygfraktens långa värdekedja och utmaningen med att aktörerna utformar sin 

verksamhet på basis av andras tjänstelöften. I enkäten (se tabell 9) identifieras även 

element som t.ex. informationsflödets betydelse, en snabb kommunikation och 

kollaboration som kundupplevda lösningar under coronapandemin. Då enkäten 

indikerar (se figurerna 26 & 33) på att finländska företag är ganska nöjda gällande 

speditionstjänstekvaliteten, både före och under coronapandemin, stöds antagandet av 

att värdekedjan fungerar. Detta för att flygspedition och det identifierade resultatet inte 

kan åstadkommas ifall aktörerna i värdekedjan inte kunde upprätthålla verksamheten.  

På basis av det ovannämnda tyder enkätens indikation inte på att en direkt korrelation 

med Kilibarda et al. (2016) resultat som före coronapandemin indikerade på ett direkt 

bristfälligt fokus av speditörerna för den kundupplevda speditionstjänstekvaliteten på 

den serbiska marknaden. Däremot indikerar samplets resultat på att det finns rum för 

en förbättring både före och under coronapandemin. Detta tangerar slutsatserna av både 

Kilibarda et al. (2016) men också Juntunen et al. (2010) som likaså före coronapandemin 

framhävde att speditörerna borde beakta leveransservicen och dess kvalitet allt mera 

eftersom leveransservicen identifierades vara viktigare än låga prisnivåer på basis av 235 

finländska industriella företag som forskningsinsatsen beaktade. Därutöver nämnde 

både Grant (2014) och Storhagen (2011) att logistikens betydelse förstärks under 

osäkrare marknadstillstånd, vilket bl.a. kan identifieras genom de alternativa 

lösningarna (se figurerna 25 & 32) som i en större utsträckning används i flygimporten 

från Kina till Finland under den pågående coronapandemin. Därmed kan den 

kundupplevda flygspeditionskvaliteten anses vara central för uppdragsgivarna och 

således betonas även speditörernas prestationsförmåga som på basis av enkätens 

resultat inte verkar drastiskt ha påverkats negativt av coronapandemin. 
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En variation av speditionstjänstekvaliteten identifierades också trots att samplet 

indikerade på att de finländska företagen i kontexten är ganska nöjda med den 

kundupplevda flygspeditionstjänstekvaliteten och genereringen av logistiskt mervärde 

både före och under pandemin (se figurerna 26 & 33). Enkäten indikerar (se figur 27) på 

att samplet delvis är av samma åsikt (medeltal 2,52/median 3) med påståendet om att 

den kundupplevda tjänstenivån varier för varje försändelse i flygfrakten från Kina till 

Finland under pandemin. En variation i tjänstenivån mellan speditörerna, ifall två eller 

flera speditörer används, påvisade samma indikation (medeltal 3,10/median 3). Vid 

jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 34) uppfinns samma 

resultat förutom att medelstora företag delvis är av en annan åsikt (medeltal 

2,47/median 2) med påståendet om att tjänstenivån varierar för varje försändelse.  

I kapitel 2.6 presenterades SERVQUAL-modellen (se figur 19) som illustrerar processen 

för servicekvalitet inkl. gap som kan bidra till att tjänsteleverantören inte möter kund-

förväntningarna (Parasuraman et al. 1985; Phuong Vu et al. 2020). Uppdragsgivarnas 

tillfredställningsgrad och flygspeditionens mervärdesgenerering före och under 

pandemin (se figurerna 26 & 33) indikerade på en ganska god nivå, vilket inte stöder 

antagandet om att variation primärt uppkommer p.g.a. att speditörerna inte känner till 

serviceförväntningarna eller att gapen (se figur 19) skulle realiseras. Däremot 

framkommer i enkäten (se tabell 9) faktorer som t.ex. opålitliga tidtabeller, en försämrad 

förutsägbarhet, svårighet att få svar av speditörer och dröjande offerter som kunderna 

upplever utmanande under pandemin. Informant S (intervju 16.9.2020) nämner också 

marknadens volatilitet som inte utesluter negativa kundupplevelser. Intervjuerna 

verifierar dock bakomliggande orsaker bl.a. reducerad flygfraktskapacitet, stigande 

fraktpriser och fluktuerade ledtider som också behandlades i kapitel 2.5 och 5.1, vilka 

kan vara kopplade till de ovannämnda faktorerna. Informant SF (intervju 23.9.2020) 

nämnde även att regelbundenhet inte uppnåddes i mars 2020 då ruttututbudet och pris-

sättningen kunde variera varje timme, vilket kunde förklara t.ex. dröjande svar och 

offerter (se tabell 9). Även om speditionstjänsteutbudet är brett (se figur 9) och 

alternativa tillvägagångsätt används (se figur 25 & 32) är störningarna fundamentala och 

globala, vilket tillsammans med volatiliteten kunde förklara variationen av speditions-

tjänstekvaliteten på försändelsenivå. Därtill nämner informant S (intervju 16.9.2020) 

flygbolag med bristfälliga informationsflöden redan före pandemin. Beroende på under-

leverantörerna för flygspeditionen kunde variation mellan speditörerna förekomma, 

speciellt då majoriteten dvs. 83 % av samplet köper flygspeditionstjänster av 2–3 

speditörer för flygfrakten från Kina (se figur 23) som möjliggör kvalitetsjämförelsen. 
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För en mindre variation, som innebär en bättre speditionstjänstekvalitet, nämner 

informant S (intervju 16.9.2020) att regelbundenhet krävs av flygbolagen i form av 

förutsägbarhet för deras ruttnätverk och avgångsfrekvenser, vilket underlättar 

planeringen och verkställandet av flygspeditionsverksamheten. Informanten nämner 

också beroendet av det kinesiska dotterbolagets verksamhetsförutsättningar för 

varuexporten. Informant SF (intervju 23.9.2020) nämner likaså att flygspeditionens 

driftsäkerhet är beroende av synligheten för ruttutbud och avgångsfrekvenser, vars 

positiva utveckling kräver en växande efterfråga på passagerarsidan. Informant F 

(intervju 23.9.2020) instämmer med att efterfrågan på passagerarsidan är nyckeln till 

linjetrafikens avgångsfrekvenser och ruttutbud. Ett ökat samarbete och 

informationsbyte mellan värdekedjans aktörer samt myndigheter kunde enligt 

informanten möjliggöra snabbare, säkrare och pålitligare flödeskedjor dvs. bättre 

service. Informanten betonar att för ökad pålitlighet i värdekedjan krävs information 

möjligast nära realtid, då materialflödet styrs med informationsflödet (Melin 2011). 

Priset på speditionstjänsterna jämfört med kvaliteten identifieras också ha en negativ 

influens för den kundupplevda flygspeditionskvaliteten, från Kina till Finland under 

pandemin, utöver den identifierade variationen. Enkäten tyder på (se figur 26) att 

samplet anser sig vara ganska missnöjt med priset jämfört med kvaliteten (medeltal 

2,41/median 2) också jämförelsen mellan små- och medelstora företag (se figur 33) visar 

samma resultat (medeltal 2,36 & 2,32/median 2). De stigande flygfraktspriserna 

identifierades i referensramen (JOC 2020 & The Loadstar 2020b), i intervjuerna 

(informant S, SF & F intervjuerna 16.9 & 23.9.2020) och i enkäten (se figurerna 24 & 31 

och tabell 9). Därmed är den högre fraktprisnivån jämfört med den normala marknaden 

generellt oundviklig p.g.a. pandemins marknadsstörning. Även om det inom lösningarna 

(se tabell 9) nämns överföring av speditionsuppdrag till en annan speditör för att 

åstadkomma en bättre prisnivå, vilket stöds av de facto att majoriteten av samplet anlitar 

2–3 speditörer (se figur 23). Konkurrensutsättningen stöds likaså av kritiska speditions-

tjänstekriterier (se tabell 7) t.ex. kostnaden som inkluderar fraktpriset Aguezzoul (2014). 

Då tjänstepriset och det kundupplevda tjänstevärdet betraktas utifrån Storhagens (2011) 

värdediagram (se figur 20) lutar resultatet (se figur 26 & 33) mot punkt A dvs. att 

kostnaden upplevs som hög och värdet lågt. Situationen är ohållbar på långsikt och 

lösningen enligt Storhagen (2011) är att förbättra leveransservicen eller att sänka på 

priset. Då priset jämförs med leversservicens förmåga att tillfredsställa kundbehoven 

före och under coronapandemin samt flygspeditionens förmåga att generera logistiskt 

mervärde identifieras dock en kontrast, då samplet är ganska nöjt med dessa (se 
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figurerna 26 & 33). På basis av det ovannämnda verkar den generella fraktprisnivån, som 

inte har upplevts förr (informant S, intervju 16.9.2020), amplifiera skillnaden mellan det 

kundupplevda priset och tjänstekvaliteten. Resultatet indikerar antagligen inte pålitligt 

på balansen mellan priset och tjänstekvaliteten p.g.a. det exceptionella marknadsläget.  

Flygspeditionens förmåga att bidra till logistiskt mervärde under coronapandemin 

utgör också en synvinkel för att undersöka hur de finländska företagen upplever 

flygspeditionsverksamheten. Enkäten indikerar (se figur 26) på att de finländska 

företagen inom samplet är ganska nöjda (medeltal 3,20/median 3) gällande flyg-

speditionens förmåga att bidra till logistiskt mervärde under coronapandemin hittills. 

Samma riktning påträffas vid jämförelsen (se figur 33) av samplets små- och medelstora 

företag då medeltalen är 3,14 respektive 3,21 dvs. att båda företagsstorlekarna är ganska 

nöjda. Kundlojaliteten gynnas också då kundbehov uppfylls enligt Grant et al. (2014), 

vilket stöds av kombinationen av tillfredställningsgraden (se figurerna 26 & 33) och 

mervärdesgenerering som samplet anser sig vara ganska nöjda med. 

Då logistiskt mervärde betraktas inom leveransservicen skiljer man ofta på kärn- och 

perifer service (se figur 18) som inkluderas i den teoretiska modellen av Storhagen (2011) 

som behandlades i kapitel 2.6. Enkäten (se figur 24) indikerar på att samplet anser sig 

vara delvis av samma åsikt (medeltal 2,96/median 3) gällande det att uppskattningen för 

tillgängligheten till fraktutrymmet eller pålitligheten av transporttiderna har ökat som 

en följd av coronapandemins marknadstillstånd. En liknande indikation påvisas vid 

jämförelsen av samplets små- och medelstora företag (se figur 31). Även om småföretag 

har ett högre medeltal 3,03 respektive 2,79. Resultatet skapar en kontrast till modellen 

(se figur 18) eftersom både tillgången till fraktutrymmet och transporttidernas pålitlighet 

tillhör kärnservicen som uppdragsgivare enligt Storhagen (2011) ser som självklarheter 

som inte borde generera mervärde för speditionsbolagens konkurrensfördelar.  

Informant S (intervju 16.9.2020) instämmer med att de två ovannämnda 

serviceelementen generellt sätt var självklarheter för många uppdragsgivare före 

coronapandemin men att de inte längre kan ses som självklarheter p.g.a. 

marknadsvolatiliteten. Informanten nämner att ifall speditören kan binda sig till 

tidtabeller och andra traditionella tjänstefaktorer så kan mervärde genereras nu under 

pandemin, vilket kundresponsen understöder. Informant SF (intervju 23.9.2020) 

instämmer likaså med att uppskattningen för traditionella faktorer, inklusive de 

ovannämnda, har höjts som en följd av coronapandemin. Informanten påpekar att då 

logistiken fungerar är speditionen delvis en osynlig bakgrundsfunktion. Däremot lyfts 
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speditionsbranschens samhälleliga roll och uppskattningen för speditionstjänsterna som 

en följd av kriser som t.ex. coronapandemin. Informant F (intervju 23.9.2020) anser att 

det är möjligt att de två ovannämnda serviceelementen betonas under pandemin, vilket 

korrelerar med informanterna S och SF, men påpekar att hen själv har svårt att förstå 

varför uppdragsgivarnas uppskattning för speditionen skulle ha varit bristfällig eller ha 

stigit endast p.g.a. coronapandemin. På basis av enkäten och intervjuerna finns det en 

indikation på att både aktörerna i värdekedjan och uppdragsgivarna upplever ett skifte 

av något slag då det gäller mervärdesgenereringen för leveransservicen inom 

flygspeditionen. Den partiella kontrasten till skiftet utgörs av osäkerheten kring 

antagandet som framförs av informant F (intervju 23.9.2020). Informanten uppger 

också att hen inte innehar nära information om dagens uppdragsgivare eftersom Finnair 

Cargo:s distributionskanalsstrategi bygger på att sälja flygfraktstjänsterna endast via 

speditionsbolagen. Därmed anser skribenten att informant S:s och SF:s (intervjuerna 

16.9.2020 & 23.9.2020) åsikter vara relevantare och pålitligare inom detta 

ämnesområde. Konklusivt framkommer en indikation för att Storhagens (2011) 

teoretiska modell (se figur 18) är dynamisk inom flygspeditionen från Kina till Finland 

då coronapandemin delvis verkar ha åsidosatt tidigare självklarheter inom leverans-

servicen, på basis av båda datainsamlingarna. Därför kunde tidigare kärnserviceelement 

inom flygspeditionen generera mervärde och således stöda en konkurrensfördel.   

Utöver en kunduppskattning för speditionstjänsterna nämner Grant et al. (2014) att 

speditörernas framgång beror på hur väl speditionstjänsterna uppfyller kundbehoven 

medan Juga et al. (2010) påpekar att utgångspunkten för speditionsverksamheten borde 

vara att förstå vad kunderna förväntar sig. Detta för att identifiera var möjligheterna för 

mervärdesskapandet ligger, vilket den teoretiska modellen också illustrerar (figur 18). 

Informant S (intervju 16.9.2020) anser att uppdragsgivarnas förmåga att uttrycka sig om 

deras verkliga flygspeditionstjänstebehov varierar. Informanten anser inte variationen 

vara kopplad till företagsstorleken utan snarare till den logistiska kunskapsnivån, som 

oftast är utanför uppdragsgivarens kärnverksamhet, och materialflödets regel-

bundenhet. Informant SF (intervju 23.9.2020) påpekar att den ökade komplexiteten av 

de alternativa logistiska lösningarna t.ex. transportmedel, ruttval och tidtabeller kan ha 

försvårat uppdragsgivarnas uttrycksförmåga. Därtill nämns en bristfällig 

uttrycksförmåga att skapa utmaningar inom värdekedjan för speditörerna och 

flygbolagen i form av osäkerheten. Informant F (intervju 23.9.2020) nämner likaså att 

en variation påträffas från speditörernas sida, vilket understryker den nämnda 

kopplingen i värdekedjan. Därtill nämns en ny och omfattande information som en 
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förutsättning för effektivitet som motverkar osäkerhet samt opålitlighet som kan 

medföra negativa kundupplevelser. Det ovannämnda konkretiserar m.a.o. betydelsen av 

uttrycksförmågan för att värdekedjan slutligen kan generera det maximala logistiska 

mervärdet för uppdragsgivarna dvs. de finländska företagen som anlitar flygfrakt.  

Den ökade komplexiteten som informant SF (intervju 23.9.2020) nämner påträffas 

också i samplet (se tabell 9) där det nämns att förutsägbarheten av diverse situationer 

inom flygfrakten från Kina till Finland har minskat märkbart jämfört med det normala 

marknadstillståndet. I kapitel 2.4.2 nämndes konsultering och rådgivning som en 

flygspeditionstjänst inom informationsflödet (Melin 2011) som kan bidra till mervärde 

för uppdragsgivare, då logistiken är utanför kärnverksamheten, som informant S 

(intervju 16.9.2020) också påpekar. Informant F (intervju 23.9.2020) nämner också att 

ytterligare mervärde kan realiseras ifall mera tid för samarbete allokeras. Därtill kunde 

konsulteringens betydelse eventuellt betonas då logistikens roll generellt konkretiseras 

under osäkrare marknadstillstånd (Grant 2014) och för att speditörernas empati mot 

uppdragsgivarnas utmaningar har identifierats som en viktig faktor för den 

kundupplevda speditionstjänstekvaliteten (Subhashini & Preetha 2018). Grant et al. 

(2014) nämner också kopplingen mellan tjänstekvaliteten och kundnöjdheten, vilket 

stöder kundlojaliteten som slutligen främjar speditionsbolagen.  

På basis av enkäten (se figur 28) uppger 94 % av samplet att ha ett varierande 

konsulteringsbehov för flygfrakten eller för importprocessen före anskaffningar under 

pandemin. Nämnvärt är att majoriteten dvs. 57 % uppger konsulteringsbehovet vara 

ganska litet medan endast 6 % anser att inget behov förekommer. Variationen av behovet 

kan bero på uppdragsgivarnas logistiska kunskapsnivå som informant S (intervju 

16.9.2020) nämner men också av tidpunkten för undersökningen eftersom både 

informant S och SF (intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020) nämner att störningarna var 

som värst i början av 2020 hittills. Dessutom existerar en felmarginal då vägledning som 

konsultering utgör kan ses som en del av den dagliga leveransservicen eller en separat 

speditionstjänst. Trots det nämns bl.a. svårigheten med att hitta varukoder för COVID-

19 relaterad personlig skyddsutrustning (se tabell 9) som behövs i förtullningen under 

importprocessen. Exemplet stöder noteringen av Cortez och Johnston (2020) som 

framhäver att en extern vägledning kan bli relevant under kriser då företagsbeteendet 

kan ändras. Även om en personlig skyddsutrustning har producerats och transporterats 

före coronapandemin har externa faktorer som t.ex. extra tullinspektioner och 

kvalitetskontroller införts under pandemin p.g.a. missbruk (The Loadstar 2020c). 
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Således uppstår nya situationer för importerande företag fastän liknande produkter har 

importerats före coronapandemin. I kontexten kunde en kundupplevd tjänstekvalitet 

och mervärdesgenerering m.a.o. stödas ytterligare av konsultering. Aguezzoul (2014) 

identifierade också professionalism som ett kritiskt tjänstekriterium (se tabell 7) vid 

valet av en speditör dvs. förmågan att kunna vägleda uppdragsgivaren. 

Framtida utvecklingen av flygfrakten blir också central då kundupplevelserna för 

flygspeditionen från Kina till Finland har påverkats av coronapandemin. Enkäten tyder 

på att majoriteten av samplet dvs. 71 % anser att flygfrakten varken minskar eller växer i 

framtiden medan 16 % uppskattar en tillväxt och 13 % en minskning (se figur 29). 

Resultatet kan tolkas som positivt med tanke på de störningar som pandemin har 

medfört speciellt i flygfrakten. Dessutom framför uppdragsgivarna en positivare 

uppskattning om den framtida utvecklingen jämfört med Juslin och Jaakkola (2013) vars 

studie indikerade på att speditörerna, i kontexten av sjöfrakt, ansåg efter finanskrisen 

att importen från Kina till Finland kunde minska p.g.a. den tidigare kraftiga tillväxten 

men också som en följd av högre produktionskostnader. För den möjliga framtida 

förändringen identifieras (se figur 30) en växande och minskande företagsverksamhet, 

förflyttning av egen produktion, byte av anskaffningskälla samt förflyttning av flygfrakts-

volymer till alternativa transportmedel. Både positiva och negativa scenarion på 

utvecklingen av världshandelns volymer (se figur 10) har likaså presenterats 

(Världshandelsorganisationen WTO 2020). Historiskt sett är både flygindustrin 

(Karhunen & Hokkanen 2014) och speditionsbranschens (SHLL 2020b) ekonomiska 

utveckling cyklisk och senast under och efter finanskrisen 2008–2010 kan en tydlig 

volatilitet identifieras (se figur 7).  

Ur det globala flygfraktsperspektivet har frakttonkilometrarna (se figur 3) inom 

linjetrafiken utvecklats positivt efter finanskrisen enligt ICAO (2018). Den finska tullens 

statistik (Tullen 2020a) påvisar att flygtransporterna hade den största procentuella 

tillväxten då 2018 jämförs med 2019 i den finländska kontexten (se tabell 1). 

Flygtrafikens omsättning har också vuxit kraftigast jämfört med alternativa 

transportalternativ (se figur 8) under åren 2015–2019 (Palta 2020). Tullstatistiken för 

varuimporten från Kina till Finland (se figur 6) påvisar även att t.ex. elmaskiner- och 

apparater är den största enskilda produktkategorin (Tullen 2019) som dessutom 

korrelerar med ett antal särdrag för flygfrakten som bl.a. ett högt finansiellt värde, en låg 

bruttovikt och tidskritiskhet (Karhunen & Hokkanen 2014; Logistiikan Maailma 2020b; 

Melin 2011). Tågtransporterna från Kina identifierades som ett lukrativt alternativ för 
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flygimporten från Kina p.g.a. den kortaste ledtiden efter flyget (Agility 2020b) och 

majoriteten av samplet tillämpade lösningen (se figurerna 25 & 32 och tabell 9). En 

permanent negativ utveckling för flygimporten p.g.a. överflyttningen av volymer till 

tågfrakten understöds inte av informanterna. Informant S (intervju 16.9.2020) 

ifrågasätter existerande flygflödeskedjors förmåga att hantera längre ledtider som tåget 

bidrar till jämfört med flyget. Informant F (intervju 23.9.2020) ifrågasätter likaså 

hållbarheten av t.ex. överföringen av flygfraktsvolymer till transportmedel med längre 

ledtider som bidrar bl.a. till en högre kapitalbindning och större lagernivåer för att kunna 

hantera en fluktuerande efterfråga. Dessutom karaktäriseras flygfrakten av den högsta 

säkerhetsnivå (IATA 2020c; Logistiikan Maailma 2020b) jämfört med de andra 

transportmedel som krävs för produktgrupper som t.ex. läkemedel som även informant 

F (intervju 23.9.2020) nämner. Informant SF (intervju 23.9.2020) nämner också att en 

del flygfrakt kunde ha flyttats över till tågtransporter i en större utsträckning redan före 

coronapandemin. Överflyttningen skedde ändå inte möjligen p.g.a. de ovannämnda 

konkurrensfördelarna för flyget och med stöd av flygstatistiken före coronapandemin 

som nämndes ovan. Tåget anses vara ett välkomnat alternativ för flyget från Kina till 

Finland men inte en direkt ersättare. Konklusivt verkar det som om den kortsiktiga 

framtida utvecklingen av flygfrakten från Kina till Finland kunde bromsas av alternativa 

transportlösningar, främst tåget så länge som märkbara störningar förekommer i 

flygfrakten. På medel- och långsikt kunde utvecklingen av flygimporten från Kina till 

Finland vara neutralare eller positiv då flygfraktens särdrag bidrar till att vissa 

produktkategorier stadigt kvarhålls och förlorade kan återvända då flygfrakts-

verksamheten gradvis normaliseras som informant F (intervju 23.9.2020) framhäver.  
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6 KONKLUSIONER 

I kapitlet återspeglas den triangulära fallstudieanalysens innehåll. Först framförs i 

kapitel 6.1 analysens slutsatser som följer avhandlingens tre forskningsfrågor för att 

tangera avhandlingens syfte; att undersöka inverkan av COVID-19 på flygimporten 

från Kina till Finland, åtgärderna för att dämpa dess logistiska störningar och de 

finländska företagens flygspeditionsupplevelser under pandemin hittills. Därtill 

evalueras studiens forskningskvalitet.  I kapitel 6.2 sammanställs de främsta teoretiska- 

och praktiska kontributionerna. I kapitel 6.3 föreslås till sist fortsatta forskningsinsatser.  

6.1 Forskningsfrågornas slutsatser 

Hur har COVID-19 inverkat på flygimporten från Kina till Finland hittills, den första 

forskningsfrågan, kan på basis av studien anses ha påverkat flygimporten extensivt. Den 

teoretiska referensramen och datainsamlingarna indikerar på att en reducerad frakt-

kapacitet, stigande fraktpriser och fluktuerande ledtider är följder av coronapandemin.  

Den reducerade fraktkapaciteten verifieras av flygspeditionsaktörerna (informant S, 

intervju 16.9.2020; Informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och av uppdrags-

givarna (se figurerna 24 & 31), vilket korrelerar med den globala utvecklingen (IATA 

2020d) och har en kausalitet till linjetrafikens nerkörning p.g.a. passagerarsidans 

sjunkande efterfråga också i Finland (Agility 2020a). Således identifieras linjetrafikens 

betydelse och dynamiken mellan passagerar- och fraktssidan. Finlands unicitet dvs. 

Finnairs marknadsställning med ett ruttnätverk och fraktkapacitet, speciellt inom 

asientrafiken framkom också (informant S, intervju 16.9.2020; informanterna SF & F, 

intervjuerna 23.9.2020). Därför präglas Finland hårt av en försämrad tillgång till frakt-

utrymme, då flygbolag med lika omfattande verksamhet som Finnair inte finns jämfört 

med t.ex. de centraleuropeiska länders flygfraktsnav (se figur 4) som används av flera 

flygbolag och vars aktivitetsnivåer har stigit under pandemin (Air Cargo News 2020a).  

Stigande fraktpriser understöds av aktörerna (informant S, intervju 16.9.2020; 

Informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och uppdragsgivarna (se figurerna 24 & 

31), vilket även korrelerar med makrobilden (se figurerna 13 & 14). Obalansen mellan 

utbudet och efterfrågan på fraktkapaciteten identifieras som en av katalyterna för den 

drastiska utvecklingen av flygfraktspriset men också flygbolagens förlorade inkomst-

källa av passagerartrafiken (informant F, intervju 23.9.2020). Den fortsatta efterfrågan 

på flygfrakten förklaras med flödeskedjors uppbyggnad och produktattribut vilka kräver 

flygfraktens särdrag. (informant SF & F, intervju 23.9.2020) Därutöver förorsakar 
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pandemin en hög efterfråga på personlig skyddsutrustning som ytterligare amplifierar 

den ovannämnda obalansen (informant S, intervju 16.9.2020; The Loadstar 2020a).   

Fluktuerande ledtider bekräftas likaså av aktörerna (informant S, intervju 16.9.2020; 

informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och uppdragsgivarna (se figurerna 24 & 

31 och tabell 9). Störningar inom den kinesiska exportprocessen identifieras t.ex. extra 

tullinspektioner och kvalitetskontroller samt överbelastade flygfraktsterminaler 

(informant S, intervju 16.9.2020; The Loadstar 2020c; Tomkins 2020). Linjetrafikens 

nerskärning, speciellt Finnairs direkta flyg i den finländska kontexten, är en generell 

källa för störningar (informant S, intervju 16.9.2020; informanterna SF & F, intervjuerna 

23.9.2020; Utrikesministeriet 2020). Varierande globala coronaåtgärder visar sig också 

påverka transportkedjornas funktionalitets förutsättningar (Agility 2020a; informant F, 

intervju 23.9.2020). Finlands geografiska unicitet framkommer även i kontexten av 

indirekta flygfraktslösningarna då både väg- och sjötransporter krävs till motsats till t.ex. 

andra skandinaviska länder (informant S & SF, intervjuerna 16.9.2020 & 23.9.2020).  

De ovannämnda slutsatserna är betydelsefulla. Dels är avhandlingen sannolikt den 

första forskningsinsatsen som undersöker coronapandemins inverkan på flygfrakten och 

varuimporten från Kina till Finland. De identifierade konsekvenserna av COVID-19 för 

flygfraktsflödeskedjorna är även fundamentala och de skapar störningar samt 

ineffektivitet som påverkar hela värdekedjan. Resultatet framför bakomliggande orsaker 

för störningar i flygimporten från Kina som t.ex. det globala tillståndet men också 

Finlands unicitet med det geografiska läget och flygfraktsverksamheten som primärt är 

beroende av ett flygbolag. Fynden kan stöda riskhanteringen i flygfrakten och varu-

importen från Kina dvs. motverka irrationella åtgärder som kan bidra till suboptimering. 

Hurdana åtgärder har vidtagits för att dämpa de logistiska störningarna av COVID-

19 i flygimporten från Kina till Finland, den andra forskningsfrågan, kan på basis av 

studien ha dämpats med diverse lösningar. Den teoretiska referensramen och 

datainsamlingarna indikerar på att existerande lösningar huvudsakligen har tillämpats. 

Flygtransporter och dess varianter dvs. direkta-, indirekta-, charter-, kurir- och 

kombitransporter verifieras användas både av flygspeditionsaktörerna (informant S, 

intervju 16.9.2020; Informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och av uppdrags-

givarna (se figurerna 25 & 32) i en varierande grad. Indirekta flygrutter via 

Centraleuropa och kurirtransporter har enligt samplet tillämpats mest för att kringgå 

problematiken med nerskärningar inom den direkta linjetrafiken mellan Kina och 
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Finland. Alternativen tillhör det breda speditionstjänsteutbudet och de existerade redan 

före coronapandemin (se figur 9). Spridningen av fraktvolymer fungerar dock speciellt 

under pandemin som en riskhanteringsåtgärd som leder till lösningar för att hitta 

fraktutrymme, att uppnå lägre fraktkostnader eller pålitligare ledtider m.a.o. störningar 

inom flygfrakten under pandemin, vilket identifierades i den första forskningsfrågan.  

Alternativa transportmedel dvs. tåg-, sjö-, och vägtransporter lyfts likaså fram av 

aktörerna (informant S, intervju 16.9.2020; informanterna SF & F, intervjuerna 

23.9.2020) och uppdragsgivarna (se figurerna 25 & 32). Tågtransporterna är ändå det 

mest tillämpade alternativet och det enda statiskt signifikanta alternativet, utifrån dessa 

tre, i samplet. Orsaken till tågtransporternas popularitet förklaras på basis av 

intervjuerna vara dess primära konkurrensfördel jämfört med sjö- och vägtransporter 

dvs. den kortaste ledtiden från Kina till Finland efter flygtransporter, vilket också noteras 

av Nurminen Logistics (2020) och Varova (2020). Således stöds behovet av snabba 

flödeskedjor, som efterlyses bland annat p.g.a. produktattribut och kapitalbindning, 

bättre jämfört med sjö- och vägtransporter från Kina till Finland.  

Djupare samarbete framförs även som en generell riskhanteringsåtgärd av aktörerna 

(informant S, intervju 16.9.2020; informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och 

uppdragsgivare (se tabell 9). En intensivare och digitalare dialog mellan speditörer, 

speditionsfackförbundet och flygbolaget Finnair Cargo framkommer i intervjuerna och 

katalyten nämns specifikt vara det drastiskt förändrade marknadstillståndet och 

störningarna inom flygfrakten som redogjordes i den första forskningsfrågan. Avsikten 

är att åstadkomma en fortsatt och pålitligare verksamhet. Trots att majoriteten av de 

alternativa lösningar, som ovan nämnts, existerade före coronapandemin identifieras 

Finnairs konverteringsinitiativ och charterfraktflyg som lösningar som introducerades 

under pandemin. Utgångspunkten för dem är ett ökat samarbete inom värdekedjan.   

De ovannämnda slutsatserna konkretiserar på basis av resultatet behovet av flygfrakt 

från Kina till Finland, oavsett marknadstillståndet, trots att alternativa transport-

lösningar existerar. Användningen av ett flertal transportlösningar visar också 

speditionsbolagens elasticitet och flexibilitet som uppnås genom att köpa fraktutrymme 

istället för att äga valda transportmedel som medför risker och begränsningar. Därutöver 

betonas speditionsbolagens kärnkompetens dvs. expertisen i att hitta och planera 

alternativa transportlösningar under förändrade marknadsförhållanden. Därmed kan 

skräddarsydda speditionstjänstehelheter erbjudas för att lösa kundupplevda utmaningar 

som t.ex. att hitta fraktutrymme, att anpassa fraktkostnader eller att uppnå pålitligare 
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ledtider. Det djupare samarbetet mellan flygspeditionsaktörerna, för att dämpa corona-

pandemins logistiska konsekvenser, understöder också potential för mervärde med ett 

ökat samarbete i värdekedjan, vilket kan anses vara relevant för en fortsatt utveckling.   

Vilka är de finländska företagens upplevelser gällande flygspeditionen från Kina till 

Finland under COVID-19, forskningsfråga tre, indikerar på både positiva och negativa 

kundupplevelser. Den teoretiska referensramen och datainsamlingarna möjliggör 

identifieringen av den kundupplevda tjänstekvaliteten dess variation, mervärdes-

generering och en möjlig framtida utveckling av efterfrågan för flygfrakt från Kina. 

Den kundupplevda tjänstekvaliteten inom flygspeditionen från Kina till Finland 

indikeras ligga på en ganska god nivå både enligt flygspeditionsaktörerna (informant S, 

intervju 16.9.2020; Informanterna SF & F, intervjuerna 23.9.2020) och uppdrags-

givarna (se figurerna 26 & 33). Uppfattningen om tjänstekvaliteten varierar m.a.o. inte 

nämnvärt inom värdekedjan. Resultatet understöds också av de identifierade 

lösningarna under coronapandemin som behandlades i forskningsfråga 2 ovan. Därtill 

indikerar resultatet på att speditionsbolagen generellt har lyckats anpassa verksamheten 

enligt förändrade kundbehov p.g.a. krisen som Cortez och Johnston (2020) utsåg som 

en risk för att tillfredsställa verkliga behov. Ett bristfälligt fokus av speditörerna för den 

kundupplevda tjänstekvaliteten indikeras inte i Finland på basis av denna studie till 

motsats till Kilibarda et al. (2016) som noterade detta på den serbiska marknaden.   

En variation av tjänstekvaliteten framkommer dock på basis av enkätens resultat både 

på försändelsenivån men också speditionsbolag emellan (se figur 27), vilket understryker 

rum för förbättring gällande leveransservicen som korrelerar med Juntunens et al. 

(2010) slutsatser redan före pandemin. Variationen för tjänstekvaliteten anses inte 

primärt härstamma från de gap som SERVQUAL-modellen (se figur 19) illustrerar även 

om det inte är uteslutet enligt Parasuraman et al. (1985) och Phuong Vu et al. (2020). 

Däremot identifieras pandemins förorsakade volatilitet både i intervjuerna (informant S 

& SF, intervjuerna 16.9 & 23.9.2020) och i enkäten (se tabell 9) som har bidragit till bl.a. 

opålitliga tidtabeller, fluktuerande fraktkapacitet och kostnadsnivåer som även 

påträffades i forskningsfråga 1. Prisnivån på speditionstjänsterna jämfört med kvaliteten 

identifieras också som en källa med en negativ inverkan (se figur 26). Resultatet 

indikerar på en ohållbar situation enligt Storhagens (2011) värdediagram (se figur 20) 

men den enastående prisnivån (JOC 2020 & The Loadstar 2020b) utgör en ny situation 

(informant S, SF & F intervjuerna 16.9 & 23.9.2020) och därmed är inte kostnads-

relaterade slutsatser som t.ex. av Aguezzoul (2014) före pandemin direkt överförbara.  
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Mervärdesgenereringen med flygspeditionen anser uppdragsgivarna vara ganska nöjda 

med (se figur 26 & 33). Resultatet indikerar på att Storhagens (2011) modell om kärn- 

och perifer service (se figur 18) är dynamisk till motsats till den teoretiska fördelningen. 

Då uppdragsgivarnas uppskattning under pandemin har höjts för tillgång till frakt-

utrymme och pålitliga transporttider (se figurerna 24 & 31) dvs. fundamentala tjänste-

element. Mervärde genom leveransservicen kan m.a.o. även genereras med en möjligast 

stabil tjänstenivå till motsats till tilläggstjänster och integrationer som kunde krävas före 

pandemin. Möjligheter för mervärdesgenerering utgörs likaså av konsulteringsbehovet 

som existerar växlande för majoriteten av samplet (se figur 28). Konsultering som en del 

av leveransservicen eller som en skild tjänst skulle även motverka varierande uttrycks-

förmågor (informant S, intervju 16.9.2020; informant SF & F, intervju 23.9.2020) som 

försvårar speditörer att möta kundbehov (Juga et al. 2010) och distribuera information.  

Den framtida utvecklingen för flygimporten från Kina till Finland understöder inte 

antagandet om att störningar, som identifierades i forskningsfråga 1, helhetsmässigt 

skulle påverka kundupplevelserna och därmed kundbeteendet negativt. Majoriteten av 

samplet är neutral gällande den framtida utvecklingen (se figur 29), till motsatts till den 

negativare synen för importen från Asien som t.ex. Juslin och Jaakkolas (2013) studie 

visade. Tullstatistiken (Tullen 2019) för produktgrupper (se figur 6) korrelerar med 

typiska flygfraktsattribut (Karhunen & Hokkanen 2014; Melin 2011). Därutöver 

ifrågasätts flödeskedjornas förmåga att hantera längre ledtider (informant S, intervju 

16.9.2020) genom alternativa lösningar som t.ex. tåget, vilket kunde ha tillämpats redan 

före coronapandemin (informant SF, intervju 23.9.2020). Dessutom nämns t.ex. 

kapitalbindning, lagernivåer och speciella hanteringsbehov av produkter som läkemedel 

utgöra ett konstant behov av flygfrakten från Kina (informant F, intervju 23.9.2020). 

De ovannämnda slutsatserna indikerar på att den kundupplevda tjänstekvaliteten inte 

drastiskt har försämrats som en följd av coronapandemins störningar troligen p.g.a. 

flygspeditionens kontinuitet och alternativa lösningar. En variation för den kund-

upplevda tjänstekvaliteten identifieras men inga direkta fallgropar framkommer, vilket 

stöder ett antagande om att speditörerna fokuserar på kundorientering som gynnar 

parterna ömsesidigt. Mervärdesgenereringen av flygspeditionen konkretiserar 

uppdragsgivarnas behov av speditörernas kärnkompetens, vilket likaså gynnar båda 

parterna. Trots det förändrade marknadstillståndet påvisas en konstant efterfråga för 

flygfrakt från Kina till Finland p.g.a. affärsverksamheten eller produktattributen och 

därmed verkar alternativa transportmedel inte helhetsmässigt vara utkonkurrerande. 
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Konklusivt besvaras forskningsfrågorna till den grad att skribenten anser att syftet 

uppnås. Avhandlingen är sannolikt den första forskningsinsatsen inom ämnet eftersom 

tidigare studier inom det valda ämnesområdet med coronapandemin som perspektiv 

inte identifierades. Avhandlingen genererar ny kunskap mitt under pandemin om hur 

COVID-19 har påverkat flygimporten från Kina till Finland samt hurdana 

flygspeditionsupplevelser finländska företag har haft under pandemin hittills. I ett 

nötskal, ur det perspektiv som avhandlingens syfte bidrar till, medför pandemin 

omfattande globala störningar för flygfrakten. Lösningar för att dämpa flygfrakts-

kedjornas störningar finns och lösningarna tillämpas också i praktiken. Både positiva 

och negativa kundupplevda speditionstjänstefaktorer framkommer inom flyg-

speditionen från Kina till Finland. Överlag är flygspeditionen i Finland fortfarande en 

logistisk möjliggörare eftersom flyget som transportmedel uppfyller sådana 

marknadsbehov som alternativa internationella transportmedel inte kan åstadkomma. 

Resultaten kan betraktas som betydelsefulla både för flygspeditionsaktörerna och 

uppdragsgivarna dvs. finländska företag som idkar varuimport med flyget från Kina till 

Finland. Undersökningens omfattning och kvalitet stöds av trianguleringen som 

möjliggör undersökandet av speditörer, flygbolag och uppdragsgivare dvs. kontextens 

kärnaktörer. Avhandlingens slutsatser representerar m.a.o. både tjänsteleverantörerna 

dvs. speditionsbolagen och uppdragsgivarna dvs. kunderna i flygfraktsvärdekedjan. 

Sammanställningen av synpunkterna förebygger en snävhet som medför osäkerhet. 

För att förebygga felmarginaler är forskningsdesignen, forskningsinstrumenten och 

deras uppbyggnad utformade enligt riktlinjer för att uppnå en möjligast hög forsknings-

kvalitet. Trots att forskningskvaliteten beaktas under hela studien och t.ex. evalueras 

skiljt under processen, se kapitel 3.9, förekommer utmaningar. Pandemin utgör 

volatilitet och variation vars återspegling till datainsamlingarna inte kan uteslutas. Tid-

punkten, upplägget av deltagarna och deras antal för intervjuerna samt enkäten påverkar 

m.a.o. resultatet. Således påverkas främst överflyttbarheten och pålitligheten vid 

replikering (Halldórsson & Aastrup 2003; Wallendorf & Belk 1989), vilket är oundvikligt 

under en humanitär kris dvs. coronapandemin och dessutom högst troligen för den 

första studien inom kontexten då tidigare studier inte hittades trots en extensiv sökning. 

Fastän enkätens sampelstorlek är över hundra estimerar informant S (intervju 

16.9.2020) populationsstorleken att vara kring tusen. Då en statistisk signifikans inte 

kan uppnås, med en hypotetisk ca 10 % svarsfrekvens, eller säkerställas p.g.a. den finska 

tullens (2020c) sekretess är det inte reliabelt att anse att enstaka resultat är 
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generaliserbara. Även om forskningskvaliteten ytterligare kunde förstärkas t.ex. genom 

en större sampelstorlek påvisas flera fynd, dvs. slutprodukter av en systematisk och 

transparent undersökningsprocess, med en klar fördelning. Dessutom representeras 

resultaten av alla företagsstorlekar och understöds av den teoretiska referensramen, 

intervjuerna samt enkäten. Således realiseras trianguleringens synergier och 

indikationernas trovärdighet ökar då risken för felmarginaler sjunker (Fisher & Buglear 

2010). Användningen av öppna svarsalternativ är också minimalt och därmed stöds inte 

den framförda risken, som nämns i kapitel 3.9, om att respondenterna skulle kringgå 

svarsalternativen som är utformade på basis av den teoretiska referensramen. 

Intervjuerna som helhet bidrar till samma svarstendens bland informanterna, vilket 

stöder eftersträvan av en teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2005). Forskningskvaliteten 

skulle ännu kunna förstärkas genom ett högre antal informanter. Däremot representerar 

det åstadkomna informantupplägget kontextens kärnaktörer och därtill representerar 

speditionsfackförbundet deras medlemsföretag som är över 60 till antal (Suomen 

Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry 2020a). Detta möjliggör indirekt åsikternas samman-

ställning och delvis kringgången av problematiken som uppkom under studien då 

skribentens aktiva involvering i värdekedjan begränsade tillgången till informanter p.g.a. 

speditionsbranschens hårda konkurrens. Respondentvalideringen leder inte heller till en 

avveckling av dokumentationen och således kan informanternas medvetna misstag eller 

skribentens misstolkningar uteslutas, vilket stöder forskningskvaliteten och kriterierna 

i Wallendorf och Belks (1989) ramverk som används för evaluering av tillförlitligheten.  

Avslutningsvis utgör avhandlingen ett vetenskapligt underlag som kan stöda en mer 

rationell beslutsfattning inom kontexten under coronapandemin, vilket gynnar 

logistikens elasticitet som stöder en hållbarare samhällsutveckling. I studien tillämpas 

delvis ett makroperspektiv och splittrad information för att undersöka det finska 

flygfraktsläget från Kina under coronapandemin med både tjänsteleverantörerna och 

uppdragsgivarna. Den empiriska undersökningen möjliggör också en verifiering av den 

teoretiska referensramen. Studien är relevant bl.a. utifrån flera faktorer i det inledande 

kapitlet: det finländska näringslivets importberoende (Etla 2020a), Kinas position som 

en av Finlands största handelspartners (Tullen 2019; Tullen 2018), flygfraktens ökning i 

utrikeshandeln före pandemin (Tullen 2020a) och kundbehovet av korta ledtider (Grant 

2014) som uppnås med flygtransporter (Melin 2011). Logistikens betydelse växer även 

med marknadsvolatiliteten (Storhagen 2011) och logistiken är en av grundstenarna för 

företagens konkurrenskraft i den globaliserade världen (Logistiikan Maailma 2020a). 
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6.2 Avhandlingens teoretiska och praktiska kontributioner 

Teoretiska kontributioner framkommer i form av de teoretiska modellernas 

anpassningsförmåga i kontexten av coronapandemins marknadstillstånd. Data-

insamlingarna indikerar på att modellen för kärn- och perifer service (se figur 18) är 

dynamisk, istället för absolut, då en del uppdragsgivare upplever fundamentala 

flygspeditionstjänstefaktorer som t.ex. tillgång till fraktutrymme och pålitliga ledtider 

som mervärdesgivande för leveransservicen. Servicens stabilitet värderas med andra ord 

högre under osäkra tider. SERVQUAL-modellen (se figur 19) anses inte förklara på basis 

av datainsamlingarna den primära variationen av tjänstekvaliteten eftersom den 

teoretiska modellen inte beaktar de identifierade störningarna inom flygtransport-

kedjorna under coronapandemin som bl.a. fluktuerande fraktkapacitet och tidtabeller 

samt högre kostnadsnivåer. Värdediagrammets (se figur 20) teoretiska indikation på 

basis av datainsamlingarna är inte heller direkt överförbar under coronapandemin p.g.a. 

externa störningar inom flygtransportkedjorna som exempelvis enastående frakt-

prisnivåer. Därmed indikerar den teoretiska modellen på en ohållbar situation men den 

beaktar inte t.ex. pandemins makroläge som utgör den höga fraktkostnadsnivån för alla 

speditörer. Dessutom visar studien det absoluta behovet av flygfrakt för vissa produkter. 

Därför måste nya flygtransportuppdrag fortfarande tilldelas oavsett ifall uppdragsgivare 

upplever priset på flygspeditionen som högt och det kundupplevda värdet som lågt.  

Praktiska kontributioner påvisas i form av områden som speditörerna kunde beakta 

mera för att dämpa marknadstillståndets utmaningar och för att således förbättra 

leveransservicen. För att motverka störningar inom kontexten resurseffektivare bör 

uppmärksamhet fästas specifikt på störningsområden som lyfts fram i studien utöver 

andra interna områden som speditörerna kan identifiera. Diversifiering av transport-

lösningar i en högre grad bör också ses som en riskhanteringsåtgärd. Flyget utgör t.ex. 

direkta-, indirekta-, frakt-, charter- och kurirlösningar, trots att fokuset ofta ligger på 

den direkta linjetrafiken. Leveransservicen bör likaså uppmärksammas av speditions-

bolagen. Tjänstefaktorer med rum för förbättring identifieras också både före och under 

pandemin fastän inga alarmerande långsiktiga indikationer påvisas i samplet. Leverans-

servicens betydelse amplifieras under kriser, vilket understöder fokusområdets relevans.  

Ett ökat samarbete inom värdekedjan och dess konkreta nyttor framkommer speciellt i 

intervjuerna. Samtidigt noteras orealiserat mervärdespotential i ett fortsatt och djupare 

samarbete. Därför rekommenderas speditionsbolag och uppdragsgivare att evaluera och 

implementera fortsatta kollaborativa insatser för att bl.a. uppnå bättre synlighet inom 

flödeskedjan och för att därmed stöda regelbundenhet som minskar på osäkerheten.  
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6.3 Förslag till fortsatta forskingsinsatser 

Marknadstillståndets volatilitet som coronapandemin utgör, dess inverkan på 

forskningskvaliteten och saknandet av tidigare forskningsinsatser i ämnet nämndes i 

kapitlen 3.9 och 6.1. Båda faktorerna beaktades vid avhandlingens planering och därför 

fastställdes i kapitel 1.3 studiens tidsbundna och geografiska avgränsningar. Studiens 

interna stabilitet kan ändå inte neutralisera den oundvikliga externa variationen. 

Fortsatta forskningsinsatser behövs därmed primärt för att upprepa och replikera 

datainsamlingarna under coronapandemins gång för att samla in mera material som kan 

användas för att evaluera resultatens pålitlighet och forskningskvaliteten ytterligare. 

Studiens teoretiska referensram och datainsamlingarna tangerar t.ex. endast corona-

pandemins första fas dvs. första vågen under våren 2020. Den andra fasen dvs. andra 

vågen under hösten 2020 realiserades efter studiens datainsamlingar. Distributionen av 

coronavaccinet ligger ännu i framtiden, vilket kommer att belasta globala transport-

kedjor inklusive flyget. Därtill kommer vaccinet antagligen på långsikt att leda till 

avvecklingen av geografiska restriktionsåtgärder som stöder uppkörningen av linje-

trafiken. Då förändras flygfraktens marknadstillstånd från Kina till Finland troligen mot 

det bättre och då kan t.ex. kundbeteendet undersökas noggrannare bl.a. ifall partiella 

fraktvolymsöverföringar till alternativa transportmedel är temporära eller permanenta. 

Ett alternativt närmandesätt kunde också vara att undersöka vad tjänsteleverantörerna 

dvs. speditions- och flygbolagen samt uppdragsgivarna har lärt sig under corona-

pandemin för att dokumentera sätt för att förstärka den framtida logistiska resiliensen.  

Grant (2004) nämner att länder kan ha varierande praxis för logistiska aktiviteter. 

Avhandlingen och dess datainsamlingar beaktar endast den finländska flygspeditions-

marknaden. Därmed är fynden endast förankrade till Finland. Utöver uniciteten som 

coronapandemin utgör kan Finlands geografiska position inkl. dess långa transport-

avstånd medföra ytterligare begränsningar för t.ex. resultatets överförbarhet. Fortsatta 

forskningsinsatsers geografiska anknytning skulle kunna vara nära liggande länder t.ex. 

Sverige, Norge, Danmark, Island dvs. nordiska länder eller Estland. Genom närmande-

sättet skulle nya resultat kunna jämföras med avhandlingen för att se hurdana likheter 

eller olikheter den geografiska positionen och flygspeditionsverksamheten kan bidra till. 

Kontextens störningar är globala och en logistisk effektivitet samt den kundupplevda 

tjänstekvaliteten är viktiga för konkurrenskraften samt för att tillfredsställa samhälleliga 

behov. Därmed är forskningsområdets relevans och mervärdes potential, för att stöda 

tjänsteleverantörer samt uppdragsgivare, liknande oavsett den geografiska kopplingen.  
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BILAGA 1 TILLÄMPAT KÄLLMATERIAL FÖR ENKÄTENS 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

Enkätens temaområde Tillämpat källmaterial Forskningsfråga 

1 - Bakgrundsinformation Företagarna i Finland (2020) - 

2 - Inverkan av COVID-19 på 
flygimporten från Kina till Finland 
jämfört med det normala 
marknadstillståndet 

Agility (2020a); IATA (2020d); 
Juga et al. (2010); 

JOC 2020); Juntunen et al. 
(2010); Storhagen (2011); The 

Loadstar (2020a): 
Utrikesministeriet (2020) 

1 & 3 

3 - Alternativa tillvägagångssätt 
inom flygimporten från Kina 
under COVID-19 

Air Cargo News (2020b); DSV 
(2020); Finnair Cargo (2020c); 

Kuehne+Nagel (2020); 
Lentoposti (2019); Nurminen 

Logistics (2020); 
Utrikesministeriet (2020) 

2 

4 - Speditionstjänstekvaliteten före 
och under COVID-19 

Aguezzoul (2014); Grant (2014); 
Grant et al. (2014); Juga et al. 

(2010); Juntunen et al. (2010); 
Kilibarda et al. (2016); 

Parasuraman et al. (1985); 
Phuong Vu et al. (2020); 

Storhagen (2011) 

3 

5 - Variationen av 
speditionstjänstekvaliteten inom 
flygimporten från Kina 

Grant (2014); Juga et al. (2010); 
Parasuraman et al. (1985); 
Phuong Vu et al. (2020); 
Selviaridis et al. (2008)  

3 

6 - Behovet av konsultering Cortez & Johnston (2020); Grant 
(2014); Grant et al. (2014); 

Selviaridis et al. (2008); 
Subhashini & Preetha (2018) 

3 

7 - Utvecklingen av flygimporten 
från Kina i framtiden 

Finnair Cargo (2020c; 2020d); 
Juslin & Jaakola (2013); 

Nurminen Logistics (2020); 
Varova (2020) 

3 

8 - Övriga konsekvenser av 
COVID-19 för flygimporten från 
Kina 

- 1,2,3 
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BILAGA 2 TILLÄMPAT KÄLLMATERIAL FÖR INTERVJUERNAS 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

Intervjuns temaområde Tillämpat källmaterial Forskningsfråga 

1 – Bakgrundsinformation Bryman & Bell (2005); Fisher & 
Buglear (2010) 

- 

2 – Upplevda logistiska 
utmaningar inom flygimporten 
som en följd av COVID-19 

Agility (2020a); IATA (2020d); 
Juga et al. (2010); 

JOC (2020); Juntunen et al. 
(2010); Storhagen (2011); The 

Loadstar (2020a): 
Utrikesministeriet (2020) 

1 

3 – Initiativ för att motverka de 
logistiska utmaningarna 

Air Cargo News (2020b); DSV 
(2020); Finnair Cargo (2020c); 

Kuehne+Nagel (2020); Lentoposti 
(2019); Nurminen Logistics 

(2020); Utrikesministeriet (2020) 

2 

4 – Kollaboration för att 
motverka utmaningarna 

- 2 

5 – Konverteringsinitiativets 
betydelse 

Finnair Cargo (2020c; 2020d; 
2020e); Utrikesministeriet (2020) 

2 

6 – Inverkan på de finländska 
företagens logistiska beteende 

Finnair Cargo (2020c; 2020d); 
Juslin & Jaakola (2013); 

Nurminen Logistics (2020); 
Varova (2020)  

1 & 3 

7 – Uppdragsgivarnas förmåga 
att uttrycka sig om verkliga 
flygspeditionstjänstebehov 

Aguezzoul (2014); Cortez & 
Johnston (2020); Grant (2014); 

Grant et al. (2014);  
Parasuraman et al. (1985); 
Phuong Vu et al. (2020);  
Selviaridis et al. (2008)  

 

3 

8 – Aktörernas egen uppfattning 
om hur de har lyckats anpassa sin 
verksamhet under COVID-19 

-||- 3 

9 – Vad som skulle krävas för att 
speditionstjänstekvaliteten kunde 
höjas 

Agility 2020a; JOC (2020); 
Logistiikan Maailma (2020c); The 

Loadstar (2020c); Tomkins 
(2020); Utrikesministeriet (2020) 

3 

10 – Aktörernas syn på en möjlig 
förändring av kundupplevd 
speditionstjänstekvaliteten p.g.a. 
COVID-19 

Cortez & Johnston (2020); Juga 
et al. (2010); Storhagen (2011)  

3 

11 – Övriga följder av COVID-19 
för flygimporten från Kina 

- 1,2,3 
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BILAGA 3 ENKÄTENS FÖLJEBREV 

 
Keskustelu Suomen kilpailukyvystä on jälleen käynyt kuumana ja kuten tiedämme ei 
COVID-19 edesauta tilannetta. Haluan konkreettisesti kantaa korteni kekoon asian 
puolesta.  
 

💡 Osana pro gradu -tutkielmaani Hanken:illa kartoitan koronan vaikutuksia 
lentorahtiin ja toimitusketjuihin Kiinasta Suomeen. Lisäksi tutkin huolitsijoiden kykyä 
vastata Suomessa toimivien yritysten todellisiin asiakastarpeisiin lentotuonnissa 
Kiinasta Suomeen nyt koronan aikana. Sillä kuten tiedämme logistinen toimivuus ja 
tehokkuus ovat tärkeä osa yrityksiemme kilpailukykyä! 
 

👉 Tutkimusosa toteutetaan osittain nopeana (alle 5min!) kyselynä  
 

✔️ Osallistumisen kriteerit: 
 
- Työskentelet Suomessa toimivassa yrityksessä  
- Olet päivittäisessä työssäsi tekemisissä logististen toimintojen kanssa 
- Yrityksenne käyttää tai on käyttänyt lentorahtia Kiinasta Suomeen 
 

❗ Kyselyyn vastaaminen on nimetöntä, helppoa & nopeaa (alle 5 min): 
https://webropol.com/s/ProGraduLentorahtiKiinastaSuomeenCOVID19Aikana  
  

👍 Hyvän tutkimuslaadun saavuttamiseksi mahdollisimman suuri vastausmäärä on 
tärkeää. Tykkäämällä, kommentoimalla tai jakamalla julkaisua autat minua 
saavuttamaan mahdollisimman hyvän tutkielman, joka palvelee suomalaisia yrityksiä ja 
huolitsijoita. 
 
Kiitos vastauksista jo etukäteen! 
 
Yhteistyöterveisin, 
Bero Davidson 

 
 
 

https://webropol.com/s/ProGraduLentorahtiKiinastaSuomeenCOVID19Aikana
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BILAGA 4 ENKÄTEN 
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BILAGA 5 INTERVJUGUIDERNA 

 
Fråga Speditionsbolag 

  

Speditionsfackförbund Flygbolag 

1 Kertoisitko lyhyesti 
itsestäsi; kauanko olet 
työskennellyt logistiikka-
alalla & mitä nykyinen 
työtehtäväsi pitää 
sisällään? 

Kertoisitko lyhyesti 
itsestäsi; kauanko olet 
työskennellyt logistiikka-
alalla & mitä nykyinen 
työtehtäväsi pitää sisällään? 

Kertoisitko lyhyesti 
itsestäsi; kauanko olet 
työskennellyt 
logistiikka-alalla & mitä 
nykyinen työtehtäväsi 
pitää sisällään? 

2 Mitä logistisia haasteita 
COVID-19 on mielestäsi 
tuonut lentotuontiin 
Kiinasta Suomeen? 

Mitä logistisia haasteita 
COVID-19 on mielestäsi 
tuonut lentotuontiin 
Kiinasta Suomeen? 

Mitä logistisia haasteita 
COVID-19 on mielestäsi 
tuonut lentotuontiin 
Kiinasta Suomeen? 

3 Miten te olette lähteneet 
ratkaisemaan kyseisiä 
logistisia haasteita? 

Miten teidän 
jäsenyrityksenne ovat 
käsityksenne mukaan 
lähteneet ratkaisemaan 
kyseisiä logistisia haasteita? 

Miten te olette lähteneet 
ratkaisemaan kyseisiä 
logistisia haasteita? 

4 Miten kuvailisit 
yhteistyötänne 
lentoyhtiöiden kanssa 
ylläpitääksenne 
toimitusketjuja COVID-19 
aikana? 

Miten kuvailisit 
Huolintaliiton / 
jäsenyrityksienne 
yhteistyötä lentoyhtiöiden 
kanssa, voidaksenne 
ylläpitää toimitusketjuja 
COVID-19 aikana? 

Miten kuvailisit 
yhteistyötänne 
huolitsijoiden kanssa 
ylläpitääksenne 
toimitusketjuja COVID-
19 aikana? 

5 Finnair toi 
lentorahtimarkkinoille 
konvertoituja 
matkustajakoneita, mikä 
näiden koneiden merkitys 
lentotuonnissa Kiinasta 
Suomeen on mielestäsi 
ollut? 

Finnair toi 
lentorahtimarkkinoille 
konvertoituja 
matkustajakoneita, mikä 
näiden koneiden merkitys 
lentotuonnissa Kiinasta 
Suomeen on kuulemanne 
mukaan ollut? 

Lanseerasitte 
lentorahtimarkkinoille 
konvertoituja 
matkustajakoneita, mikä 
näiden koneiden 
merkitys lentotuonnissa 
Kiinasta Suomeen on 
mielestänne ollut? 

6 Voisiko COVID-19 luomat 
haasteet vaikuttaa 
pysyvästi lentotuontiin 
Kiinasta Suomeen esim. 
siirtämällä jatkossa 
enemmän 
lentorahtivolyymiä 
junarahtiin, mitä ajattelet 
tästä? 

Voisiko COVID-19 luomat 
haasteet vaikuttaa pysyvästi 
lentotuontiin Kiinasta 
Suomeen esim. siirtämällä 
jatkossa enemmän 
lentorahtivolyymiä 
junarahtiin, mitä ajattelet 
tästä? 

Voisiko COVID-19 
luomat haasteet 
vaikuttaa pysyvästi 
lentotuontiin Kiinasta 
Suomeen esim. 
siirtämällä jatkossa 
enemmän 
lentorahtivolyymiä 
junarahtiin, mitä 
ajattelet tästä? 

7 Miten kuvailisit 
lentotuontiasiakkaiden 
kykyä viestiä todellisista 
huolintatarpeistaan 
nykyisessä 
markkinatilanteessa?  

Käsityksenne mukaan, 
miten kuvailisit 
toimeksiantajien kykyä 
viestiä todellisista 
huolintatarpeistaan 
nykyisessä 
markkinatilanteessa? 
 
  

Miten kuvailisit 
huolitsijoiden kykyä 
viestiä todellisista 
lentokuljetustarpeistaan 
nykyisessä 
markkinatilanteessa? 
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8 Saamanne 
asiakaspalautteen 
perusteella, miten 
arvioisit, että olette 
onnistuneet 
mukautumaan 
vallitsevaan 
markkinatilanteeseen 
lentotuonnissa Kiinasta 
Suomeen? 

Miten arvioisit, että 
huolinta-ala 
jäsenyrityksineen on 
onnistunut mukautumaan 
vallitsevaan 
markkinatilanteeseen 
lentotuonnissa Kiinasta 
Suomeen? 

Saamanne 
asiakaspalautteen 
perusteella, miten 
arvioisit, että olette 
onnistuneet 
mukautumaan 
vallitsevaan 
markkinatilanteeseen 
lentotuonnissa Kiinasta 
Suomeen? 

9 Minkä tekijän (tai 
tekijöiden) pitäisi 
muuttua nykyisessä 
markkinatilanteessa, jotta 
pystyisitte palvelemaan 
lentotuontiasiakkaitanne 
entistä paremmin? 

Minkä tekijän (tai 
tekijöiden) pitäisi mielestäsi 
muuttua nykyisessä 
markkinatilanteessa, jotta 
huolitsijat pystyisivät 
palvelemaan 
lentotuontiasiakkaita 
entistä paremmin? 

Minkä tekijän (tai 
tekijöiden) pitäisi 
muuttua nykyisessä 
markkinatilanteessa, 
jotta pystyisitte 
palvelemaan 
lentotuontiasiakkaitann
e entistä paremmin? 

10 Voisiko koronan 
aiheuttama epävarmuus 
vähentää 
toimeksiantajien 
itsestäänselvyyksiä 
huolinnassa, eli nostaa 
arvostusta perinteisiä 
huolintapalvelutekijöitä 
kohtaan, kuten esim. että 
lähetys saapuu sovittuna 
ajankohtana tai että 
rahtitilaa on saatavilla, 
mitä ajattelet tästä? 

Voisiko koronan 
aiheuttama epävarmuus 
vähentää toimeksiantajien 
itsestäänselvyyksiä 
huolinnassa, eli nostaa 
arvostusta perinteisiä 
huolintapalvelutekijöitä 
kohtaan, kuten esim. että 
lähetys saapuu sovittuna 
ajankohtana tai että 
rahtitilaa on saatavilla, mitä 
ajattelet tästä? 

Voisiko koronan 
aiheuttama epävarmuus 
vähentää 
toimeksiantajien 
itsestäänselvyyksiä 
huolinnassa, eli nostaa 
arvostusta perinteisiä 
huolintapalvelutekijöitä 
kohtaan, kuten esim. 
että lähetys saapuu 
sovittuna ajankohtana 
tai että rahtitilaa on 
saatavilla, mitä ajattelet 
tästä? 

11 Onko sinulla muita 
näkemyksiä, liittyen 
lentotuontiin Kiinasta 
Suomeen, joita en ole 
kysynyt?  

Onko sinulla muita 
näkemyksiä, liittyen 
lentotuontiin Kiinasta 
Suomeen, joita en ole 
kysynyt?  

Onko sinulla muita 
näkemyksiä, liittyen 
lentotuontiin Kiinasta 
Suomeen, joita en ole 
kysynyt? 

 


