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Abstract  

The increased globalization has improved the foreign trade. Furthermore, the reduced 

restrictions and trade barriers have led to companies now operating in a global and 

turbulent market. The purpose of this study is to compare Sweden and China regarding 

foreign trade and obstacles. In foreign trade, obstacles due to goods transport is a 

common problem. These obstacles will therefore be analyzed and studied. In addition to 

this, Sweden has been chosen to be analyzed to add a Swedish perspective and to 

contribute to an increased insight regarding Swedish foreign trade. China has been 

chosen to be studied as it is an economically world-leading nation in foreign 

trade.  Research questions will be answered using the data provided by the World Bank 

survey. The obtained data has been analyzed using single- and multivariable analysis 

that has been processed by the statistical program Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). In the theoretical frame of reference data has been collected through 

course literature, scientific articles and web sources. 

In the result, tables and diagrams have been presented to illustrate the differences 

between Swedish and Chinese foreign trade and obstacles regarding exports, imports, 

theft, damaged goods and the average time for transport. The results show that the 

proportion of imported materials and goods is twice as high in Sweden in comparison 

with China. In the conclusion significant differences between Sweden and China 

regarding external trade and obstacles are presented. Furthermore, improvement 

measures and solutions have been presented with the theory as a starting point. Some of 

these include the implementation of efficient and optimized distribution systems and the 

design of durable and safe goods packaging to reduce the occurrence of damaged goods 

during transport. 

This study is focused on a new research area and will mainly provide new knowledge in 

Swedish and Chinese trade markets and obstacles associated with goods transport, 

which is a current phenomenon of high relevance. With the help of current research, 

identified obstacles within the subject area can be prevented. 

 

Keywords: Export, import, theft, damaged goods, obstacles and transport time 
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Sammanfattning 

Den ökade globaliseringen har främjat utrikeshandeln. Vidare har de minskade 

restriktionerna och handelshindren medfört att företag numera är verksamma på en global 

och turbulent marknad. Syftet med denna studie är att jämföra Sverige och Kina med 

avseende på utrikeshandel och hinder.  Inom utrikeshandeln är hinder i samband med 

godstransport ett vanligt förekommande problem av den anledningen kommer dessa 

hinder analyseras och studeras. Sverige har valts att undersökas för att tillföra ett svenskt 

perspektiv och bidra till en ökad insikt inom svensk utrikeshandel. Kina har valts att 

undersökas eftersom det är en ekonomisk världsledande nation inom utrikeshandeln. 

Vidare har forskningsfrågor formulerats och dessa har besvarats med hjälp av 

tillhandahållen data av Världsbankens enkätundersökning. Den erhållna datan har 

bearbetats och analyserats med hjälp av envariabels- och flervariabelanalys som har 

behandlats av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). I 

den teoretiska referensramen har data samlats in genom kurslitteratur, vetenskapliga 

artiklar och webbkällor.   

 

I resultatavsnittet har tabeller och diagram upprättats för att åskådliggöra skillnader 

mellan Sveriges och Kinas utrikeshandel och hinder med avseende på export, import, 

stöld, skadat gods, och transporttid. Av resultatet framgår det att andelen importerat 

material och råvaror anges vara dubbelt så stor i Sverige i jämförelse med Kina. I 

slutsatsen framgår det att finns markanta skillnader mellan Sverige och Kina gällande 

ländernas utrikeshandel och hinder. Vidare har förbättringsåtgärder och lösningar 

presenterats med teorin som utgångspunkt. Några av dessa innefattar implementering av 

effektiviserade och optimerade distributionssystem och utformningen av hållbara och 

säkra godsförpackningar för att minska förekomsten av skadat gods under transport.   

 

Denna studie behandlar ett nytt forskningsområde och kommer huvudsakligen tillföra ny 

kunskap inom Sveriges och Kinas utbyteshandel och hinder i samband med godstransport 

vilket är ett aktuellt fenomen med hög relevans. Med hjälp av aktuell forskning kan 

förekommande hinder i samband med godstransport analyseras och förebyggas. 

 

Nyckelord: Export, import, stöld, skadat gods, hinder och transporttid 
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1 Inledning 
___________________________________________________________ 
 

Nedanstående kapitel inleds med en beskrivning av Sverige och Kina med avseende på 

ländernas export, import, stöld, skadat gods, ledtid och hinder. Dessa parametrar har 

valts eftersom hinder inom godstransport är ett vanligt förekommande problem som 

hämmar export, import och transporttid. Vidare presenteras en problemformulering 

som mynnar ut i studiens syfte, forskningsfrågor samt avgränsning. 

___________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Distribution och logistik har haft en drastisk utveckling under de senaste åren. Förr 

associerades logistik med höga kostnader som tillkom för företag som distribuerade och 

sålde gods. Idag kännetecknas logistik av att tillföra ökat värde till produkt och 

slutkund. Detta grundar sig i att logistik bidrar till värdeskapande aktiviteter som 

säkerställer att godset når slutkund i optimalt skick (Rushton, Croucher och Baker, 

2014). Det framgår av Christopher (2011) att företag i dagsläget möter större 

konkurrens eftersom de gått från att vara verksamma på en relativt stabil marknad till att 

konkurrera på en mer turbulent och global marknad. Vidare betonar Christopher (2011) 

att marknadens oförutsägbara och dynamiska miljö medfört ett ökat behov av flexibla 

och anpassningsbara logistiklösningar. Till följd av globaliseringen har handelshinder 

och handelsregleringar minskat vilket har främjat den internationella utrikeshandeln 

(Svenskt Näringsliv, 2007). Det framgår dock att hinder i samband med transport är ett 

aktuellt problem i Sveriges och Kinas godstransport. Av den anledningen kommer 

förekomsten av dessa hinder analyseras och studeras med hjälp av teori. Vidare kommer 

förbättringsförslag presenteras i förebyggande syfte.      
 

Sverige har valts att undersökas för att tillföra ett svenskt perspektiv och bidra till en 

ökad insikt inom svensk utrikeshandel. Vidare är den svenska handeln av intresse 

eftersom Sverige är ett import- och exportberoende land med en stadig ekonomisk 

tillväxt (SCB, 2017). Kina har valts att undersökas eftersom det är ett ekonomiskt 

världsledande nation inom utrikeshandeln. Utöver det har landet ett stort inflytande och 

global närvaro (Ekonomifakta, 2017). Enligt Postnord (2018) tillhandahålls i genomsnitt 

150 000 paket dagligen i Sverige från Kina. Vidare har det blivit allt mer aktuellt för 

västerländska företag att flytta produktionsanläggningar och industrier till Kina. Detta 

beror på de konkurrenskraftiga fördelarna och ekonomiska besparingarna som kan 

uppnås (Svenskt Näringsliv, 2007). 
 

I studien kommer nio parametrar i enlighet med Tabell 1 att undersökas för Sverige och 

Kina med avseende på utrikeshandel och hinder i samband med transport. Enkäter 

erhållna av Världsbanken kommer ligga till grund för studien. Data som tillhandahålls 

från enkätinsamlingen kommer användas för att framställa tabeller och diagram med 

hjälp av databehandlings- och statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Urvalsmängden består av 600 respondenter från Sverige och 2700 

respondenter från Kina som är verksamma inom detaljhandeln, tillverkande sektorn och 

övriga sektorer (The World Bank, 2018). Avgränsning har gjort med hänsyn till nio 

parametrar. Dessa parametrar har valts med hänsyn till den ökade befolkningstillväxten 

och globaliseringen vilket förutsätter flexibla och välfungerande handelskanaler.
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Enligt Johnsson och Matsson (2009) har utrikeshandeln gett upphov till en ökad tillgång 

av ny teknik och kunskap.  
 

1.2 Problemformulering 
Det finns påtagliga skillnader mellan Sverige och Kina gällande utrikeshandel och 

hinder. Detta beror på att länderna har olika förutsättningar. Det kan konstateras att 

Sverige är mycket mindre med avseendet på invånare och yta i jämförelse med Kina. 

Sverige är ett land med omkring 10 miljoner invånare och har en yta på 528 447 km2. 

Kina har till skillnad från Sverige 1,4 miljarder invånare och är den mest folkrikaste stat 

i världen som gränsar till 14 andra stater. Utöver detta har Kina en yta på 9,6 miljoner 

km2 (NE, 2018). Kina är en världsledande ekonomisk nation som exporterar varor och 

tjänster världen över medan Sverige huvudsakligen exporterar varor och tjänster inom 

EU. Vidare framgår det att Sverige är ett land som är ekonomiskt beroende av 

internationell utrikeshandel (Ekonomifakta, 2011). Det framgår av Salmi (2006) att 

Kina och dess reformerade marknader har uppmärksammats av företag i västvärlden, 

vilket har gjort Kina till en global konkurrent. Inom utrikeshandeln är hinder ett vanligt 

förekommande problem som hämmar export, import och transporttider. Dessa hinder 

orsakas bland annat av stöld och skadat gods. Med transporttid avses antalet dagar det 

tar för godset att transporteras från avsändare till slutanvändare (Bilaga 1). Av denna 

anledning har dessa parametrar valts ut att undersökas med syfte att identifiera orsaken 

till förekomsten av hinder. Vidare kommer förbättringsåtgärder och 

lösningsförslag presenteras för att eliminera hinder som uppstår i samband med 

godstransport.    

 

1.3 Syfte 
Denna studie syftar till att jämföra Sverige och Kina med avseende på utrikeshandel och 

hinder inom godstransport.  

 

1.3.1 Forskningsfrågor 

RQ1 Vad skiljer länderna åt med avseende på utrikeshandel?  

RQ2 Vad skiljer länderna åt med avseende på hinder i samband med transport? 

RQ3 Vilka utmärkande samband mellan utrikeshandeln och hinder kan identifieras? 

RQ4 Vilka förbättringsåtgärder och lösningar kan föreslås? 

 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till att enbart analysera och jämföra Sverige och Kina med avseende 

på utrikeshandel och hinder. Med utrikeshandel menas import och export medan hinder 

innefattar stöld, skadat gods och transporttider.  
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2 Metod 

___________________________________________________________ 

 

Följande kapitel redogör för valet av vetenskapligt angreppssätt, forskningsmetod, 

analysmetod och presentationsmetod. I detta avsnitt framgår även studiens 

datainsamlingsmetod, urval och statistiska termer. Vidare presenteras etiska 

överväganden, deskriptiv statistik, studiens kvalitet och metodkritik. 

___________________________________________________________ 

  

2.1 Angreppsätt 
Eriksson och Wiedersheim- Paul (2014) beskriver att det i forskningssammanhang kan 

tillämpas två möjliga ansatser som benämns induktion och deduktion. Sohlberg och 

Sohlberg (2013) beskriver att det utöver detta finns en tredje ansats vilket benämns 

abduktion.  Patel och Davidsson (2003) menar att en abduktiv ansats är en kombination 

av en induktiv- och en deduktiv ansats. 

 

Eriksson och Wiedersheim- Paul (2014) förmedlar att den induktiva ansatsen är 

användbar vid undersökning av enskilda händelser. Detta innebär att erhållen data 

bearbetas och analyseras innan en hypotes fastställs. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) 

beskrivs induktion som systematiserade erfarenheter. Det som vanligen talas om vid 

induktion, är induktion vid uppräkningar. Med uppräkningar menas observationer som i 

en vidare mening förklaras genom att de undersökta parametrarna medför en 

generaliserad slutsats. Enligt Murray och Hughes (2008) förklaras deduktiv ansats som 

en slutledning, där de nämnda premisserna bidrar med en logisk grund till den vidare 

sammankopplade slutsatsen. Vid en deduktiv ansats är det viktigt att det finns ett starkt 

band mellan premisserna och slutsatsen. För att på ett effektivt sätt kunna presentera ett 

argument som har en valid slutsats krävs det att premisserna, som är slutsatsens 

byggstenar även är valid. Bryman (2011) menar att deduktiv teori är den vanligaste 

uppfattningen gällande förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Det deduktiva angreppssättet kännetecknas av att hypoteser härleds från 

allmänna principer och befintliga teorier för att sedan genomgå en granskning där 

hypoteserna antingen bekräftas eller avslås (Figur 1). Enligt Bryman (2011) förknippas 

det deduktiva angreppssättet vanligtvis med den kvantitativa forskningsmetoden. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver abduktiv ansats som att gå utöver vad som är 

aktuellt vid en slutledning, i den logiska meningen. Det handlar huvudsakligen om att 

fastställa vilka sakförhållanden som ligger som grund till ett visst välkänt utfall.  
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Figur 1: Processer som ingår vid deduktion (Bryman, 2011)  

 

Vårt val av angreppssätt  

Det kan med ovanstående information konstateras att denna studie kommer beröras av 

en deduktiv ansats. Detta grundar sig i att en deduktiv ansats används vid fall där redan 

existerande data återupptas och sedan nyttjas i en ny kontext (Elo och Kyngäs, 2007). I 

detta fall kommer det tillhandahållas tidigare insamlade enkäter som kommer behandlad 

och analyseras. Vidare har det deduktiva angreppssättet valts då det är förknippat med 

kvantitativ forskningsmetod och angreppssättet har sin utgångspunkt i allmänna 

principer och befintliga teorier. Utifrån den insamlade teorin kan sedan hypoteser 

härledas och granskas för att antingen bekräftas eller avslås (Bryman, 2011). Denna 

enkätstudie tillämpar en kvantitativ forskningsmetod och syftet kan med hjälp av en 

deduktiv ansats besvaras.    

  

2.2 Forskningsmetod 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) finns det två metoder som går att tillämpa inom 

forskningssammanhang. Dessa metoder innefattar kvalitativ och kvantitativ metod. 

Bryman (2011) framför de grundläggande skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Kvalitativ forskning betraktas som en forskningsstrategi som 

tillämpas vid undersökning där individens uppfattningar, känslor och upplevelser är i 

centrum. Vidare anses kvalitativ forskning utgå från ett induktivt synsätt gällande 

relationen mellan teori och forskning där fokus ligger på generalisering av teorier. Den 

kvalitativa forskningsmetoden tillämpas huvudsakligen genom observationer, 

kvalitativa intervjuer eller fokusgrupper. Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar 

kvantitativ metod som något som eftersträvar beskrivning i mätbara variabler, vilket 

omfattar dimension av diverse händelser. Bryman och Bell (2017) menar att kvantitativ 

forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Vidare 

framgår det att den kvantitativa forskningsstrategin utgår från ett deduktivt synsätt 

gällande förhållandet mellan teori och praktisk forskning där fokus ligger på prövning 

av teorier. Sohlberg och Sohlberg (2013) betonar att tillämpningen av en kvantitativ 

metod baserad på siffror inte nödvändigtvis innebär är det finns en total avsaknad av ett 

kvalitativt inslag i tillvägagångssättet.  
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Vårt val av forskningsmetod 

I denna studie kommer en kvantitativ metod tillämpas. Ett argument till att det är en 

kvantitativ metod som ligger till grund för studien är att kvantitativdata är objektiv, 

medan kvalitativ data är subjektiv. Objektivitet i detta fall innefattar siffror och tabeller i 

olika grad, medan subjektivitet i en vidare bemärkelse innefattar tydligt granskade 

reflektioner som grundar sig på respondenter och deras uttryckande formulering. Vidare 

riktar sig kvalitativ forskning huvudsakligen till individers uppfattning och tolkning av 

sin sociala verklighet enligt Bryman (2011) medan kvantitativ forskning behandlar, 

bearbetar och analyserar hård data, vilket kan erhållas från bland annat 

enkätundersökningar med slutna frågor. Dahmström (2011) menar att slutna frågor 

kännetecknas för att vara exakta och tydliga. Slutna frågor används i 

forskningssammanhang där konkret och snabb information efterfrågas för att besvara 

forskningsfrågor, klargöra eller förstå ett problem, fenomen, processer eller dylikt. 

Denna studie fokuserar huvudsakligen på enkätundersökningar utformade av 

Världsbanken vars frågeställningar är slutna. Den tillhandahållna datan kommer 

sammanställas, bearbetas och analyseras för att besvara forskningsfrågorna, av den 

anledningen har en kvantitativ forskningsmetod valts (Johnson- Laird, 2010). 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

2.3.1 Insamling av teori 

Enligt Eriksson och Wiedersheim- Paul (2014) är de två huvudsakliga sätten att samla 

in data genom primära- och sekundära källor. Biggam (2008) menar att primärdata är 

egen insamlad data från förstahandskällor. Denna data erhålls genom intervjuer, enkäter 

och observationer. Vidare framgår det att sekundärdata erhålls från böcker, artiklar, 

statliga rapporter och Internet. Amedeo, Golledge och Stimson (2009) menar att 

sekundärdata är till för att styrka tillförlitligheten i studien då mer utförlig information 

erhålls vilket kompletterar data från förstahandskällor. I denna studie kommer den 

primära data tillhandahållas från enkäter insamlade av Världsbanken. Trost (2007) 

beskriver enkätundersökningar som ett mätinstrument som vidare kan användas som ett 

verktyg för att undersöka och förstå människors beteende, åsikter och känslor i olika 

avseenden.  Det framgår av Dahmström (2011) att gruppenkäter är en vanlig 

datainsamlingsmetod vid studier av en specifik målgrupp. Med hjälp av gruppenkäter 

kan flera svar snabbt och enkelt erhållas från samtliga medverkande respondenter. 

Vidare anses gruppenkäter vara en kostnadseffektiv datainsamlingsmetod med låg 

svarsbortfall. Dahmström (2011) betonar vikten av att ge deltagarna tillräckligt med tid 

för att kunna besvara enkätfrågorna utförligt. Detta för att förebygga uppkomsten av 

mätfel och otydliga svar.     
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2.3.2 Utformning av enkäter- Världsbanken 

Världsbanken samlar in data från olika företag verksamma i diverse branscher, i varje 

region runt om i världen. Enkäterna är utformade med hjälp av standardiserade verktyg 

samt stickprovsundersökningar för att undvika bortfall och otydliga svar. I 

enkätundersökningen medverkar små, medelstora och stora företag.  Respondenterna 

utgörs främst ägare av företagskonstellationer eller högt uppsatta chefer som blir 

tillfrågade att delta som medverkande respondent. 

 

2.3.3 Insamling av enkäter- Världsbanken 

På uppdrag av Världsbanken är det privata företag som står för insamlingen och 

genomförandet av enkätundersökningarna. Privata företag blir anställda som konsulter 

av Världsbanken och har som uppgift att samla in data i form av enkäter från företag 

verksamma inom detaljhandeln, tillverkande sektorn och övriga sektorer. För att 

undvika mörkläggning av siffror och inblandning av myndighets byråer eller 

organisationer som är associerad med Världsbanken, anställs det konsulter som fungerar 

som en objektiv och oberoende tredje part i datainsamlingen. Detta har sin grund i att 

det är känsliga frågor och ämnen som tas upp om företag- och myndighetsrelationer. 

Vid insamling av data är det viktigt att säkerställa att en hög delaktigheten uppnås bland 

de tillfrågade respondenter för att förhindra bortfall. Vidare är det viktigt att känslig och 

konfidentiell information behandlas på ett professionellt och säkert sätt. 

Enkätundersökningarna genomförda av Världsbanken utförs i samarbete med 

företagsorganisationer och myndighetsbyråer som främjar arbetstillfällen och 

ekonomisk tillväxt. I denna studie kommer data från företag verksamma inom 

detaljhandeln, tillverkande sektorn och övriga sektorer i Sverige och Kina behandlas 

och jämföras med varandra. I Sverige utfördes insamlingen av enkäter under januari 

2014 till november 2014. Enkätinsamlingen utförd i Kina fortlöpte under perioden 

december 2011 till februari 2013 (The World Bank, 2018). 

 

2.3.4 Urval 

Stensmo (2002) beskriver urval som en härledning till att arbeta strategiskt och endast 

fokusera på värdeskapande parametrar. Det går att förklara det som ett fokus som är 

riktat mot noga utvalda respondenter. Urvalsmängden i denna studie består av 600 

medverkande respondenter från Sverige och 2700 medverkande respondenter från Kina. 

Urvalet kommer i detta fall utgörs av företag verksamma inom detaljhandeln, 

tillverkande sektorn och övriga sektorer vilket innefattar flera olika branscher. Dessa 

synliggörs med hjälp av nedanstående grafer (Figur 2 och 3), vilket illustrerar samtliga 

branscher som deltagit i Världsbankens enkätundersökning.  

 

Data kommer erhållas från företag verksamma inom detaljhandeln, tillverkande sektorn 

och övriga sektorer i Sverige och Kina. Vidare avgränsas studien till nio variabler från 

enkätformuläret (Tabell 1). Dessa variabler omfattar export, import, stöld, skadat gods, 

transporttid och hinder. Världsbanken står för enkätinsamlingen och det tillhandahållna 

data som studien grundas på. Av den anledningen har inte urvalets kvantitet kunnat 

http://www.enterprisesurveys.org/methodology
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påverkas. Antalet medverkande företag i Sverige uppgår till 600 medverkande 

respondenter. I Kina uppgår antalet deltagande till 2700 respondenter. Samtliga företag 

är verksamma inom ovannämnda sektorer. Geografiskt sett är dessa företag utspridda 

runt om i respektive land. Den huvudsakliga andelen företag i Kina som medverkade i 

enkätundersökningen är centrerade i Suzhou (4,4 %) som är belägen i en provins i den 

östra delen av Kina. Av de medverkande företagen i Sverige är den största andelen av 

företagen verksamma i Linköping, Örebro, Karlstad och Västerås (30 %). 

  

Världsbankens urvalsmetod vid enkätinsamling baseras på tre grundläggande kriterier: 

• Bransch 

• Företagsstorlek 

• Geografiskt läge 

  

Respondenterna anger i enkäten den bransch som företaget är verksamt inom, bland 

valmöjligheterna finns exempelvis textil, detaljhandeln och transport. 

I denna studie har data från företag verksamma inom detaljhandeln, tillverkande sektorn 

och övriga sektorer behandlats. Vidare kartläggs företagets storlek enligt tre kategorier, 

dessa innefattar små företag (5-19 anställda), medelstora företag (20-99 anställda) samt 

stora företag (100 eller fler anställda). Utöver det framgår de medverkande företagens 

geografiska läge (The World Bank, 2018). 

  

I Sverige har 600 respondenter medverkat i undersökningen utförd av Världsbanken år 

2014. Respondenterna utgjordes av 114 stora företag, 287 medelstora företag och 199 

små företag inom tillverkningssektorn. I Kina har 2700 företag medverkat i 

enkätundersökningen utförd av Världsbanken år 2012. Deltagarna utgjordes av 1026 

stora företag, 1081 medelstora företag och 593 små företag inom tillverkningssektorn. 

Detta innebär att det sammantaget finns 3300 medverkande företag vars svar kommer 

ligga till grund för denna studie. Det är okänt hur många företag i Sverige och Kina som 

egentligt blivit tillfrågade att medverka i enkätundersökningen, det framgår endast 

andelen deltagande företag (The World Bank, 2018). 

 

Minimikravet som Världsbanken fastställt gällande urvalsmängden för 

enkätundersökningarna 

uppgår till minst 100 deltagande företag, oberoende av bransch, företagsstorlek och 

geografiskt läge. Detta gäller för samtliga länder. 
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Figur 2: Åskådliggör samtliga branscher i Sverige som är representerade i 

enkätundersökningen (The World Bank, 2018)  

 

 

Figur 3: Åskådliggör samtliga branscher i Kina som är representerade i enkätundersökningen 

(The World Bank, 2018)  

 

Ovanstående cirkeldiagram redogör för samtliga branscher som är representerade i 

enkätundersökningen genomförd på uppdrag av Världsbanken. I Sverige medverkade 

600 företag inom den tillverkande sektorn, dessa har kategoriserats utifrån branscher 

vilket synliggörs av Figur 2. I figuren framgår fördelningen av branscher och att 

cirkeldiagrammet över Sverige representerar sex olika branscher.  

 

I Kina uppgår antalet medverkande  till 2700 företag som tillhör den tillverkande 

sektorn. Dessa företag är verksamma inom 19 olika branscher vilket synliggörs av Figur 

3. Enligt Världsbanken tillhör samtliga representerade branscherna den tillverkande 

sektorn. Den tillverkande sektorn består enligt Världsbankens av tre definierade 

klassificeringar: detaljhandel, tillverkande branscher och övriga branscher. Oberoende 

av antalet representerade branscher kategoriseras branscherna som  illustreras av figur 2 

och 3 till samma sektor (Bilaga 1) .   
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2.3.5 Enkätfrågor 

Nedan presenteras frågeställningar ur enkätformuläret som ligger till grund för studien: 

  

 

Tabell 1: Utvalda frågor för enkätformulär 

 

2.4 Statistiska termer 

2.4.1 Medelvärde 

Medelvärdet kan beräknas genom att addera samtliga svarsvärden och sedan dividera 

med antalet erhållna svar. Detta är det mest förekommande centralmått som används av 

statistiker, dock framgår det att det finns betydande svagheter. Medelvärdet är känsligt 

för extremt höga respektive låga svar vilket påverkar resultatet (Eliasson, 2010).  Enligt 

Wahlgren (2008) anger centralmåttet vart variabelns tyngdpunkt befinner sig, det vill 

säga den punkt där de flesta svaren är koncentrerade kring. 

2.4.2 Median 

Median kan förklaras som det mittersta värdet av variabler, efter att dessa sorterats i 

storleksordning (Eliasson, 2010). 

2.4.3 Standardavvikelse     

Enligt Eliasson (2010) anger standardavvikelsen spridningsmåttet som hänger samman 

med medelvärdet. Detta kan matematiskt beräknas genom att uppskatta avståndet 

mellan varje svarsvärde och därmed beräkna medelvärdet som sedan kvadreras. Detta 

adderas i sin tur och divideras med antalet svarande vilket anger den så kallade 

variansen. För att erhålla värdet på standardavvikelsen beräknas kvadratroten av 

variansen. Wahlgren (2008) menar att spridningsmåttet belyser utspridningen av svaren 

i förhållande till centralmåttet. Vidare nämns det att ett lägre spridningsmått resulterar i 

mer centrerade svar kring centralmåttet. 
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2.4.4 Skalor 

Briand, El Emam och Morsaca (1996) har identifierat fyra olika skalor. Dessa skalor 

innefattar nominal, ordinal, intervall och kvot vilket är mätningsverktyg. Dessa stödjer 

de utvalda variablerna ur enkätfomuläret. Nedan presenteras definitionen av de fyra 

skalorna: 

  

• Nominal: Nominal skala definieras som en variabel som kategoriserar data 

under olika rubriker utan en specifik rangordning. Exempel på nominala 

variabler innefattar region, kön och postnummer. 

  

• Ordinal: Ordinal skala anges vara ett värde som används för att presentera 

diverse kategorier som uppstår i en viss rangordning. Ordinal skala förekommer 

vanligtvis i intervju- och enkätundersökningar med bestämda svarsalternativ 

där det rankas från extremt nöjd till missnöjd eller mycket bra till mycket 

dåligt.   

  

• Intervall: Intervall skala  kan benämnas som ett mått för skillnaden mellan två 

identifierade värden. Ett exempel på ett intervall anges av Briand et al. (1996) 

som att skillnaden mellan 100 grader och 90 grader är samma som skillnaden 

mellan 60 grader och 50 grader.           

  

• Kvot: En kvotskala kännetecknas av att det går att rangordna och 

avståndsbedöma. Vidare nämner Briand et al. (1996) att det finns en absolut 

nollpunkt, vilket gör det möjligt  att diskutera relativa skillnader. Exempel på 

mått innefattar längd, tid och temperatur. 

 

 Nedanstående figur illustrerar fyra skalor och dess datahantering: 

  

Figur 4: Illustrerar skalorna för datahantering (Beskrivande statistik, 2016)  

2.4.5 Signifikans  

Bryman (2011) menar att en svårighet som uppstår i samband med data erhållen från 

stickprov är att ta reda på i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras från 

stickprovet till populationen. För att säkerställa tillförlitlighet i resultatet kan olika 

metoder tillämpas för att ta reda på statistisk signifikans. Ett exempelvis på detta är en 
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korrelationsanalys vilket ger en indikation på hur signifikant sambandet mellan två 

undersökta variabler är. Vidare påpekar Bryman (2011) att den statistiska 

signifikansnivån utgörs av den accepterade risknivån. Den högsta tillåtna risknivån som 

vanligtvis eftersträvas i forskningssammanhang är att slutsatsen för den undersökta 

urvalspopulationen i 5 av 100 fall blir felaktig (signifikansnivå på 0,05 ). Ett mer 

stringent test innebär en risknivå på 1 av 100 vilket resulterar i en signifikansnivå på 

0,01. 

2.5 Databehandling 

2.5.1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Bryman och Cramer (1994) introducerar programmet SPSS vilket är ett effektivt 

verktyg som kan hantera komplex data. Vidare framgår det att SPSS är det mest 

använda programmet för statistisk analys inom samhällsvetenskap. Programmet 

utvecklades under 1960- talet med förhoppning att erbjuda en väl fungerande mjukvara 

som skulle kunna tillämpas inom forskningssammanhang.  Programmet har sedan dess 

utvecklats och genomgått flertal förbättringar. Bryman och Cramer (1994) menar att 

fördelarna som SPPS ger upphov till är programmet gör det möjligt att analysera 

kvantitativ data på ett snabbt och enkelt sätt. Vidare bidrar programmet till möjligheten 

att hantera komplicerade och lämpliga statistiska metoder. 

Program som SPSS kräver grundläggande kunskaper i datoranvändning. Den 

huvudsakliga nackdelen som Bryman och Cramer (1994) påtalar är att användningen av 

datorprogram vid analys av statistisk data i allmänhet är tidskrävande om 

grundläggande kunskaper saknas eller är bristfälliga. Vidare framgår det att 

tidsbesparingar kan uppnås genom att använda sig av ett statistik behandlingsprogram i 

jämförelse med egen utförda beräkningar med penna och papper som hjälpmedel. 

 

 

2.6 Envariabelanalys 

2.6.1 Boxplot-extremvärden 
Enligt Wahlgren (2008) används Boxplots för att åskådliggöra genomsnitt och 

spridning, vid jämförelse av två eller flera grupper eller tidpunkter. Figuren illustrerar 

variabelns så kallade      ”five number summary”. Dessa innefattar Upper Extreme, 

Upper Quartile, Median, Lower Quartile och slutligen Lower Extreme vilket synliggörs 

med hjälp av nedanstående figur. 
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Figur 5: Boxplot (Helicaltech, 2014)  

  

De två strecken ut från Boxploten (lådan), som benämns Whisker (Morrhår) får inte 

överstiga mer än 1,5 gånger lådans längd. Om ett värde överstiger det angivna kravet 

betraktas det som ett avvikande extremvärde, även känt som Outliers. Outliers markeras 

med en ring i figuren vilket även kan utläsas från figur 5 (Wahlgren, 2008). En Boxplot, 

innehållande de nio utvalda variablerna har upprättats. Syftet med Boxploten är att 

upptäcka och identifiera avvikande extremvärde bland det tillhandahållna datan. Vidare 

har de avvikande värdena eliminerats för att inte påverka utfallet och kvaliteten av 

studien.   

2.6.2 Histogram  

De mest framträdande egenskaperna för ett histogram är att samtliga staplar vidrör 

varandra vilket gör att histogram urskiljer sig från övriga stapeldiagram. Syftet är att 

förtydliga faktumet att numerisk kvotskala behandlas (scale variable) och staplarna 

representerar olika poängskalor snarare än distinkta kategorier. Enligt Connolly (2007) 

är histogram verkningsfulla och effektiva diagram som huvudsakligen används för att 

illustrera karaktäristiska egenskaper av enkel numerisk kvotskala. Connolly (2007) 

menar att histogram är enkla att förstå och att de åskådliggör formen och fördelningen 

av data på ett tydlig och lätt tillgängligt sätt. Figur 6 visualiserar ett histogram med en 

normalfördelningskurva. Flera histogram har upprättats för att undersöka fördelningen 

hos de nio utvalda variablerna.  
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Figur 6: Histogram (Politologerna, 2018) 

2.6.3 Mann- Whitney U Test 

Mann-Whitney U-test beskrivs som ett test som tillämpas vid undersökning av 

skillnader mellan två oberoende grupper i en kontinuerlig mätning. Testet anses vara 

den icke-parametriska motsvarigheten till T-test för oberoende tester. Till skillnad från 

T-testet jämför Mann-Whitney U-testet medianpoäng för de två grupperna medan T-

testet behandlar medelvärdet (Pallant, 2005). Vidare framgår det av Statistic Solutions 

(2018) att Mann- Whitney U Testet är ett verkningsfullt test som kan hantera avvikande 

extremvärden (outliers). Det framgår även att testet inte kräver någon särskild 

fördelning av den beroende variabeln (Sverige och Kina), eftersom att Mann- Whitney 

U Test är ett icke parametriskt test och kan hantera icke normalfördelad data. Av den 

anledningen är testet lämpligt vid undersökning av beroende och oberoende variabler, 

där den beroende variabeln inte är normalfördelad. Ingen av de nio undersökta 

variablerna som ligger till grund för studien är normalfördelad. Av den anledningen har 

Mann- Whitney U Test tillämpats, eftersom testet inte kräver normalfördelad data till 

skillnad från T-test. 

 

2.7 Flervariabelanalys 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns det flera analystekniker som används för att 

upptäcka mönster och sammanställa datamaterial. Det framgår även att det är 

fördelaktigt att tillämpa mer än en analysteknik samt att datainsamlingsmetoden och 

analysmetoden bör överbrygga varandra. I denna studie kommer de tillhandahållna 

enkäterna ligga till grund för analysen. Den erhållna data kommer analyseras, bearbetas 

och presenteras i form av tabeller och diagram. Vidare kommer datan sammanställas i 

en textanalys som vidare kommer tolkas.  

 

2.7.1  Pearson korrelation 

Pearson korrelation används huvudsakligen för att undersöka styrkan i förhållandet 

mellan två kontinuerliga variabler. Korrelationsanalysen ger en indikation på styrkan 

och riktningen av ett samband mellan två eller fler variabler. En positiv korrelation 
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innebär att om ena variabel ökar så  ökar även den andra. En negativ korrelation innebär 

att om ena variabeln ökar så minskar 

den andra variabeln (Pallant, 2005).    

 

2.7.2 Pearsons produkt-moment-korrelation 

Pearsons produkt-moment-korrelation tillhandahåller en numerisk sammanfattning av 

riktningen och styrkan av det linjära förhållandet mellan två variabler. Pearsons 

korrelationskoefficient (r) kan sträcka sig från -1 till +1. Tecknet som står framför 

indikerar om det är en positiv eller negativ korrelation (Wahlgren, 2008). Enligt Pallant 

(2005) anger storleken på det erhållna absolutvärdet (bortsett från tecknet) information 

om styrkan i förhållandet mellan de undersökta variablerna. En perfekt korrelation av -1 

eller +1 innebär att värdet av en variabel kan fastställas exakt genom att känna till 

värdet på den andra variabeln men kan sällan uppnås. En korrelation av 0 indikerar att 

det inte finns något samband mellan de två variablerna. Om korrelationen är 0 går det 

inte att förutse värdet av den andra variabeln om värdet av den första är känd. Styrkan 

av det linjära sambandet mellan två undersökta variabler kan fastställas med hjälp av 

nedanstående tabell.   

 

 

Tabell 3.2: Korrelationskoefficientens intervall (Pallant, 2005) 

 

Vårt val av analysmetod  

I denna studie kommer den erhållna datan insamlad av Världsbanken behandlas och 

analyseras med hjälp av SPSS, där Boxplot, Histogram och Mann- Whitney U Test 

kommer genomföras. Dessa utgör tillsammans en envariabelanalys. Vidare kommer den 

insamlade datan analyseras med hjälp av Pearsons korrelation som är en 

flervariabelanalys som används för att identifiera samband och förhållanden mellan de 

undersökta variablerna.   

 

 

2.8 Presentationsmetod 
Statistikprogrammet SPSS kommer användas till att analysera erhållen data, där det 

dessutom kommer framställas olika tabeller som visuellt kommer tydliggöra och 

presentera datan som är insamlad av Världsbanken. Gillan, Wickens, Hollands och 

Carswell (1998) menar att betydande faktorer vid val av presentationsmetod avseende 

text, tabell eller diagram beror på hur mycket data det är som kommer analyseras samt 

den information som läsaren behöver för att enkelt och överskådligt kunna följa med i 

texten. Vid behov av precisa värden ska den insamlade datan presenteras i form av 

tabeller. Detta är för att på ett enkelt, smidigt och väldisponerat sätt presentera resultatet 

av undersökta parametrar.  
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Vårt val av presentationsmetod  

I denna studie kommer det erhållna resultatet från enkätundersökningen presenteras med 

hjälp av tabeller och stapeldiagram som upprättats med hjälp av databehandlings- och 

statistikprogrammet SPSS. Detta är för att sammanställa och presentera data på ett 

visuellt och lättöverskådligt sätt.  

 

 

2.9 Etiska överväganden 
Enkätundersökningarna utförda i uppdrag av Världsbanken är sekretessbelagda, de 

medverkande företagens namn, omsättning, geografiska läge och antal anställda framgår 

ej. I den erhållna datan framgår endast svaren från respondenterna vilket innebär att 

respondenterna inte kan identifieras. Vidare är deltagande i enkätundersökningen 

frivilligt. Bryman och Bell (2017) menar att etiska överväganden är en viktig aspekt 

inom forskning. Genom att ta hänsyn till de medverkandes identitet kan förekomsten av 

falska förespeglingar och underhållande av väsentlig information undvikas. 

Världsbanken arbetar förebyggande och strävar efter att vara opartiska, av den 

anledningen sköts enkätundersökningen av en oberoende tredje part. 

 

 

2.10 Deskriptiv statistik 

Enligt Pallant (2005) används deskriptiv statistik för att beskriva innehållet av insamlad 

data. Vidare ger deskriptiv data en snabb och överskådlig bild  över den sammanställda 

datan, där väsentlig information av de studerade variablerna synliggörs.     

Deskriptiv statistik har flertal användningsområden. Nedan redogörs två av dessa: 

• Att beskriva karaktäristiska egenskaper av urvalet i metodavsnittet 

• Att identifiera specifika forskningsfrågor 

 

Deskriptiv statistik utgörs av medelvärde, standardavvikelse, intervall av poäng, skevhet 

och urvalsmängd. I tabell 3 åskådliggörs några av dessa, såsom medelvärde (mean), 

standardavvikelse (std. Deviation), urvalsmängd (N). 

 

2.11 Metodkritik 
Restriktioner och begränsningar som förekommer i samband med enkätundersökningar 

är främst förekomsten av mätfel och bortfall enligt Dahmström (2011). Vidare menar 

Bryman (2011) att begränsningarna med enkätundersökningar är att det sällan går att 

ställa många frågor då respondenterna lätt tröttnar. Vidare resulterar omfattande enkäter 

i ett ökat bortfall. Bryman (2011) betonar även att enkäter inte är lämpliga för alla 

respondenter och kan i vissa fall innebära hinder för individer med exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter. Dahmström (2011) nämner att en risk med gruppenkäter är att 

respondenter kan påverkas av andra deltagare eller av omgivningen vilket kan ha en 

inverkan på utfallet. Bryman (2011) framför en ytterligare begränsning som uppstår i 

samband med tidsbrist. Ett vanligt förekommande problem i samband med 

enkätundersökningar är att de insamlade enkäterna bara delvis besvaras. För att minska 

svarsbortfallet menar Dahmström (2011) att respondenterna bör ges tillräckligt med tid 
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för att besvara enkäterna utförligt då det inte finns någon möjlighet att i efterhand 

kontakta respondenter för att förtydliga skeva eller ofullständiga svar då samtliga 

deltagare är anonyma. 

 

2.12 Studiens kvalitet 

2.12.1  Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till möjligheten att upprepa exakt samma undersökning och erhålla 

samma resultat. Kylén (2004) menar att reliabilitet är ett ett mått på tillförlitlighet och 

säkerhet i svaren erhållna från enkäter. Det kan även beskrivas som den insamlade 

datans stabilitet och frihet från slumpmässigt inflytande orsakad av yttre 

omständigheter. Bell och Waters (2016) påpekar att en kritisk granskning av 

information erfordras för att säkerställa tillförlitligheten och giltigheten med avseende 

på informationen. Reliabilitet är ett mått som anger huruvida valet av tillvägagångssätt 

kan appliceras vid andra tillfällen och under likvärdiga omständigheter och samtidigt 

förse samma resultat. Reliabilitet kan kontrolleras genom att upprepa datainsamlingen 

vilket ska ge samma resultat varje gång. Denna metod kallar Kylén (2004) för test-retest 

eller prövning av stabilitet. Vidare framgår det att en hög svarsfrekvens generellt sett 

ökar reliabiliteten.  

 

Bortfall 
Kylén (2004) förtydligar förhållandet mellan urval och bortfall och menar att urval och 

bortfall ligger nära varandra vid bedömning av tillförlitlighet. Vidare nämns det att 

utredaren eller forskaren själv väljer respondenter vid urval, medan vid bortfall väljer de 

tillfrågade uppgiftslämnarna om de ska svara. Det framgår även att tillförlitligheten är 

beroende av bortfallet och att risken för bortfall är störst i enkätundersökningar som 

riktar sig till en stor anonym grupp. Kylén (2004) påpekar även att bortfallet medför 

problem för tillförlitligheten i analys och slutsatser. Frågan rörande hur hög 

svarsfrekvens mätt i procent bör uppgå till har länge diskuterats. Kylén (2004) menar att 

80 % svar är godtagbart och kan anses representera populationen. Bryman (2011) har 

kategoriserat svarsfrekvensen procentuellt för andelen besvarade enkäter enligt 

nedanstående tabell: 

 

Tabell 2: Översikt över svarsfrekvens, Mangiones klassifikation (Bryman, 2011) 

Bryman (2011) menar dock att Mangiones klassifikation sällan gäller i 

forskningssammanhang då enkätundersökningar förknippas med låg svarsfrekvens. 

Vidare framgår det att forskare bortser från bortfallet vid enkätundersökningar. Enligt 

Bryman (2011) finns det flertal forskningsrapporter som blivit publicerade trots en 

svarsfrekvens som understiger 50 %, vilket enligt Mangiones klassifikation anses vara 
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oacceptabelt. Kylén (2004) menar att hänsyn bör tas till det höga bortfallet då det kan 

medföra konsekvenser och begränsningar med avseende på tillförlitligheten i analys och 

slutsats. 

 

Studiens reliabilitet 

Det framgår av Kylén (2004) att en hög svarsfrekvens generellt sett ökar reliabiliteten. I 

denna studie har sju av de totala nio undersökta variablerna (Tabell 3) resulterat i en 

svarsfrekvens som överstiger 80 % vilket stärker studiens reliabilitet. Svarsfrekvensen 

avser antalet erhållna svar i förhållande till antalet medverkande företag, vilket i detta 

fall är 3300 företag. Vidare har insamlad data och information kritiskt granskats i 

enlighet med Bell och Waters (2016) för att säkerställa tillförlitligheten och giltigheten 

av undersökningen.  

2.12.2 Validitet 

Validitet syftar till en studies giltighet. Eliasson (2010) menar att validitet handlar om 

att fastställa att det som mäts i en undersökning är det som är avsett att mätas och 

undersökas. Kylén (2004) menar att validitet är värdet av det insamlade data. Det är 

viktigt att vid insamling ta hänsyn till att relevant data behandlas. Vidare nämns det att 

validitet bestäms av huruvida den insamlade datan leder till slutsatser, vilket i sin tur ger 

upphov till bra beslut och effekter. Statistiskt sett kan validitetet prövas genom att 

korrelera mätvärden med utfall. Kylén (2004) beskriver sambandet mellan validitet och 

reliabilitet och menar att det finns en motsättning mellan termerna. Låg reliabilitet 

försvagar studiens validitet. Detta innebär dock inte att en hög reliabilitet resulterar i en 

ökad validitet.  

 

Studiens validitet 

I denna studie har en hög validitet uppnåtts genom att det har samlats in data från 

enkäter med relevant innehåll och information för att stödja syftet. Detta avser de 

utvalda enkätfrågorna som ger underlag och nödvändig information som behövs för att 

kunna besvara syftet med undersökningen. Genom de utvalda enkätfrågorna utformade 

av Världsbanken har det som avsetts mätas kunnat mätas. Vidare har skillnader gällande 

Sveriges och Kinas utrikeshandel och hinder i samband med godstransporter kunnat 

fastställas. Genom det valda tillvägagångssättet har relevant data samlats in och 

behandlas i enlighet med Eliasson (2010). Vidare har den erhållna data härledit slutsater 

vilket i sin tur gett upphov till förbättringsförslag. Detta har i enlighet med Kylén (2004) 

stärkt studiens validitet. 

 

2.12.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar huvudsakligen om huruvida upptäckter och slutsatser är 

valida även utanför den genomförda studien. Inom statistiska sammanhang kan 

generaliserbarhet uppnås i samband med enkätundersökningar där omfattande 

enkätstudier kan genomföras och data kan erhållas från många respondenter under en 

kort tid. Ett exempel på detta är genom gruppenkäter, Bryman (2011) menar att 

generaliserbarhet är lättare att uppnå vid kvantitativ forskning. Vidare beskriver Bryman 
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(2011) att det i kvantitativ forskning är viktigt att kunna identifiera i vilken utsträckning 

forskningsresultatet kan appliceras i andra likvärdiga sammanhang. Det framgår även 

att det är viktigt att slutsatserna kan antas gälla även i andra situationer och för andra 

grupper än den urvalsgrupp som deltog i undersökningen. Det finns ingen möjlighet att 

nå ut till en hel befolkning av den anledningen görs olika urvalsgrupper. Det är viktigt 

att detta urval är representativt och att inte resultatet anses vara unikt eller speciellt för 

den tillfrågade urvalsgruppen. Bryman (2011) menar att generalisering alltid bör 

eftersträvas i forskningssammanhang då studien får ett ökat värde och kan bidra till 

samhällsnytta. Kylén (2004) belyser restriktioner gällande generaliserbarheten och 

menar att om urvalsgruppen utgörs av respondenter från en viss by, stad, region eller 

organisation, kan endast en generalisering av medlemmarna i denna by, stad, region 

eller organisation göras.  

 

Studiens generaliserbarhet 

Bortfallet varierar från 1 % till 85 %. Sju av nio undersökta variabler har ett bortfall 

som understiger 20 %. De övriga tre har ett bortfall på cirka 80 - 85 % enligt Tabell 3. 

Det kan konstateras att majoriteten av de undersökta variablerna har en hög 

svarsfrekvens (80 % eller mer) avseende andelen erhållna svar  i förhållande till det 

totala antalet medverkande företag. Detta indikerar på att det finns en hög tillförlitlighet 

i studien enligt Bryman (2011). Vidare kan resultatet anses vara representativt för den 

undersökta urvalsgruppen eftersom Kylén (2004) menar att en svarsfrekvens på 80 % är 

godtagbart och kan anses representera den undersökta urvalspopulationen. I detta fall 

innebär det att resultatet för denna studie kan anses vara representativt för företag i 

Sverige och Kina som är verksamma inom den tillverkande sektorn. Den höga 

svarsfrekvensen resulterar i en ökad reliabilitet enligt Kylén (2004). Detta betyder att 

resultatet av studien går att generalisera med tanke på den höga svarsfrekvensen och 

möjligheten till omprövning av resultatet.   

 

Medelvärdet av poängrankningen åskådliggör skillnaderna mellan Sverige och Kina 

avseende ländernas utrikeshandel och hinder i samband med godstransport. Resultatet 

av diagram 1 påvisar en stark statistisk signifikans vilket Bryman (2011) menar ger en 

indikation på tillförlitlighet i resultatet. Med en stark signifikans kan resultatets 

generaliserbarhet för urvalspopulationen säkerställas och risken för felaktiga slutsatser 

minimeras.  
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3 Teoretisk referensram 

___________________________________________________________ 

  

Den teoretiska referensramen redogör för de teorier som ligger till grund för studien. 

Teorin som presenteras i detta kapitel innefattar information gällande Sveriges och Kinas 

export, import, stöld, skadat gods, transporttid och hinder med avseende på gods och 

godstransporter. 

___________________________________________________________ 

 

 

3.1 Logistik 
“Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden” (Johnsson & Mattsson, 

2009). 

Logistik förklaras enligt Johnsson och Mattson (2009)  som ett hjälpmedel för att 

säkerställa att material och produkter finns på rätt plats, vid rätt tillfälle. Vidare ska det 

finnas tillgång till service, till en låg kostnad som ytterligare reducerar 

kapitalbindningen. Avsikten med logistik är att effektivisera verksamheten och uppnå 

goda resultat. 

Begreppet Logistik är omfattande och beskriver en process som startar redan vid råvara 

och slutar vid kund.  Det har med åren blivit mer invecklat och komplicerat att se 

logistikens helhet, samtidigt som effektiva flöden ska utformas. Logistiken har under de 

senaste åren fokuserat på att söka lösningar, minska kostnader och förbättra servicen. 

Tillgången till ny teknik har gjort det möjligt för företag att utveckla sina processer och 

utöka dess prestanda. Vidare framgår det att många verksamheter har stor potential till 

förbättring och möjligheten att anpassa logistik arbetet till den moderna hanteringen. 

Oskarsson et al. (2006) förklarar att den huvudsakliga anledningen till att arbete med 

logistik grundar sig i att det ska finnas en kostnadseffektiv leveransservice. För att uppnå 

en kostnadseffektiv logistik är det nödvändigt att det finns noggrannhet gällande 

kostnader som kan uppstå vid leverans. Om problem inom materialhanteringen inte 

identifieras i ett tidigt skede kan det till följd bli väldigt kostsamt för verksamheten på 

grund av omarbete.  

3.1.1 Distribution 

Kresting (2012) förklarar distribution som en möjlighet att på ett effektivt sätt hantera 

och leverera gods. Syftet med att implementera ett väl fungerande distributionssystem 

är till för att öka möjligheten att skapa god planering, uppnå tidsbesparingar samt 

reducera kostnader och transporttider. Ran, Zhang och Liu (2017) menar att 

utvecklingen av elektronisk handel har gett upphov till en ökad konsumentefterfrågan. 

Vidare framgår det att behovet av ökad flexibilitet inom distributionsnavet är en 

förutsättning för att minska order-till-leveranstiden vilket anses vara den främsta 

utmaningen för distributionscentraler. Till följd av finansiella kostnader anses 
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orderleveranser vara en väsentlig logistisk faktor inom distributionskanaler. Vidare 

framgår det att tidigare studier påvisat att leveranstider utgör mer än hälften av den 

totala transporttiden. 

3.1.2 Centralisering och decentralisering 

Enligt Mintzberg (1990) har frågan om beslutmakten varit en central del inom 

organisationsstruktur och litteratur. Begreppen centralisering och decentralisering har en 

vital roll gällande möjligheten till delaktighet och beslutsfattande bland anställda. En 

organisation anses vara centraliserad om all makt för beslutfattande återfinns hos en 

enskild individ på en central punkt. Vid en decentraliserad organisation har flera 

personer befogenhet att fatta beslut. En decentraliserad organisationsstruktur 

kännetecknas enligt RØvik (2012) av att makten delegeras från organisationens ledning 

ut till samtliga anställda.   

 

  

Figur 7 och 8 illustrera två distributionskanaler. 

  

Figur 7 (se ovan) illustrerar två leverantörer som förser tillverkare med råvaror via 

distributionscentral 1 och distributionscentral 2. Tillverkarnas krav på olika råmaterial 

är decentraliserad. Tillverkarna erhåller råvarorna som krävs genom två separata 

distributionsflöden vilket resulterar i en avsevärt förlängd order-till-leverans tid. 

  

Figur 8 åskådliggör två leverantörer vars råvaror levereras centralt till ett gemensamt 

nav. Tillverkaren kommunicerar enbart med navet vid behov av råmaterial, denna 

distributionslösning ger enligt Ran et al. (2017) upphov till reducerade kostnader och 

transporttider.   
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3.2 Export 
Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) definierar export som varor som levereras till 

utlandet. 

3.2.1 Export och tillväxt i Sverige 

Enligt SCB (2017) anses ett företag som bedriver tjänsteexport vara svenskt om det 

varit verksamt i mer än ett år. Intäkterna som erhålls i samband med försäljning av varor 

och tjänster till utlandet betraktas som export. Detta är oberoende av var tjänsten utförs. 

Ett exempel är när ett svenskt taxibolag kör i uppdrag av ett utländskt företag, 

oberoende av vart resan äger rum.  

 

Utrikeshandeln kan med hjälp av BNP uppskatta ett lands exportandelar. Detta uppnås 

genom att jämföra värdet av alla varor och tjänster som exporteras i ett land i 

förhållande till värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land. Detta innebär 

att om exportmängden ökar mer än produktionsvolymen medför det en utökning av 

exportandelar och tvärtom. Vidare framgår det att Sverige är en handelsberoende nation 

likt andra mindre europeiska länder såsom exempelvis Belgien och Österrike. Länder 

som USA och Japan har generellt sett lägre exportandelar vilket beror på att stora länder 

har bättre förutsättningar sett till tillgång av marknad. Av den anledningen sker 

inrikeshandeln i större omfattning i dessa länder. I Sverige består en stor del av 

tillgångarna av skog och järn. Om Sverige inte skulle bedriva utrikeshandel skulle inte 

någon avkastning erhållas för dessa råvaror. Den svenska marknaden är i förhållande till 

råvarutillgångarna begränsad, vilket hämmar försäljningsvolymen (Ekonomifakta, 

2017).   

Det sammanställda värdet av Sveriges varuexport uppgick år 2017 till 1307 miljarder 

kronor. Detta påvisar en ökning på 10 procent jämfört med föregående års exportvärde 

(SCB, 2017). 

Den svenska varuexporten utgörs huvudsakligen av industrivaror vilket innefattar 

fordon och maskiner. I Sverige uppgår varuexporten av maskiner och transportmedel till 

40 procent. Detta innefattar även export av telekomprodukter. Den svenska basindustrin 

har en framträdande roll inom svensk varuexport. Basindustrin inkluderar skogs- stål- 

och gruvindustrin samt den kemiska industrin (Ekonomifakta, 2018).  

3.2.2 Export och tillväxt i Kina 

Appleyard, Field och Cobb (2008) beskriver att ett vanligt missförstånd gällande Kinas 

ekonomiska tillväxt är att det sker på bekostnad av deras handelspartner. De framgår att 

den huvudsakliga exporten till USA från asien främst kommer från Kina. Detta beror 

framför allt på att Kina redan är den största importören av Sydkoreansk och 

Taiwanesisk gods. Kina anses även vara en framträdande importör av Japansk gods om 

export till Hong Kong är inkluderad. En intressant iakttagelse som Appleyard et al. 

(2008) påtalar är att Kinas tillväxt har medfört att de befinner sig i framkanten av 

försörjningskedjor där de importerar högteknologiska komponenter från östasien. 

Handelsvarorna exporteras sedan vidare till återförsäljare runt om i världen. Kinas 
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snabba framväxt och uppkomst hämmar inte övriga länder i asien. Det har haft en 

positiv inverkan på andra östasiatiska länder då Kina har utsetts till en ledande aktör 

inom världsekonomin. 

 

Lizhi, Kin Keung, Han och Shouyang (2017) belyser Kinas framgångsrika export 

handel och menar att landet har konkurrenskraftiga fördelar i form av billig arbetskraft 

och låga produktionskostnader. Vidare framgår det att tillverkade och bearbetade 

material och råvaror anges vara den största och snabbast växande delen inom Kinas 

utrikeshandel. År 2008 utsågs Kina till världens största exportör av tillverkade material 

och råvaror. Lizhi et al. (2017) menar att en ytterligare fördel är landets geografiska 

läge. Kina har via kustområdet tillgång till utländska marknader som fungerat som en 

handelsportal vilket utvecklat och främjat landets export och import möjligheter.  

 

  

3.3 Import 

Import definieras som varor och tjänster som köps in från utlandet (NE, 2018). 

3.3.1 Import Sverige 

Globalisering har gett upphov till en ökad konkurrens vilket även medfört ett större 

utbud av billiga och kvalitativa industrivaror. Vidare framgår det att den ökade 

globaliseringen resulterat i reducerade transportkostnader och minskade handelshinder. 

Detta har underlättat möjligheterna att importera gods från lågkostnadsländer där det är 

billigare att producera. Detta har medfört att flertal svenska företag valt att samarbeta 

med utländska underleverantörer. Med den bestående internationella konkurrensen 

förväntas samarbetet med leverantörer i lågkostnadsländer öka enligt Svenskt 

Näringsliv (2007). 

Det framgår av Svensk handel (2014) att Sverige är ett land i behov av utrikeshandel. 

Sverige har ett av världens högsta importvärdet per invånare. Vidare framförs det av 

Svensk handel att den svenska marknaden utgörs av importerade varor inom alla 

varuområden, dock främst inom industrin. Världshandelsorganisationen WTO (World 

Trade Organisation) har upprättat allmänna villkor för internationell handel vilket gäller 

för alla länder. WTO arbetar för att upprätthålla en väl fungerande och effektiv handel 

mellan samtliga medlemsländer. 

 

3.3.2 Import och tillväxt i Kina 

Kina är en världsledande ekonomisk nation och har sedan länge varit beroende av 

utrikeshandeln för att främja den ekonomiska tillväxten. Jin och Jung (2018) menar att 

Kinas finanskris samt strävan efter att uppnå en hållbar utveckling har medfört ett 

paradigmskifte som resulterat i en inhemsk efterfrågestyrd tillväxt. Vidare framgår det 

att den ökade inhemska efterfrågan gett upphov till förbättring av inkomstfördelning, 

expansion av sociala säkerhetssystem, främjande av urbanisering samt utveckling av 

servicebranschen.  

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=411fb848-fc8d-4b30-b214-51a1527f4617%40sessionmgr4007


 

29 

 

År 2013 utsågs Kina till världens största godshandlare. Kina har under det senaste 

decenniet haft en stadig ekonomisk tillväxt med avseende på import, dock påverkades 

Kinas importhandel av den finansiella krisen år 2009.  Detta resulterade i att Kinas 

import av varor minskade med 11 %. Vidare stabiliserades Kinas ekonomi År 2010 

vilket bidrog till en positiv tillväxt. År 2012 bidrog Kinas import till en ökning av 

landets bruttonationalprodukt (BNP) med 20% . En av Kinas främsta handelspartners är 

den Europeiska Unionen (EU), med en import som år 2013 uppgick till ett värde på 220 

miljarder dollar. Kina importerar huvudsakligen maskiner och fordon från EU. De 

importerade värdet av fordon som köpt in från EU uppgick till cirka 19 miljarder euro. 

Vidare framgår det att ett lands handelsbalans anses vara ett vanligt ekonomiskt mått för 

internationell handel. Måttet tillämpas genom att beräkna värdet av exporterat gods 

minus värdet av importerat gods. Under år 2013 uppgick Kinas handelsbalans till ett 

värde av 260 miljarder dollar, vilket var ett rekordhögt överskott (The Statistical Portal, 

2018).    

 

3.4 Hinder i samband med transport 
Hinder definieras som anordningar som medför svårigheter och begränsningar vilket i 

denna studie kommer omfatta transport (NE, 2018). Sitek och Wikarek (2017) menar att 

hinder inom distribution och produktion innefattar material, teknikresurser, tid, 

tillgänglig lagerkapacitet, driftkompabilitet, urval av distributörer, transportens 

varaktighet och antal transportmedel. Enligt  Sitek et al. (2017) kan en 

restriktionsmodell ge upphov till effektiva lösningar vilket har en betydande inverkan på 

planering och kontroll av distributionen. Detta förenklar beslutsfattandet då hinder och 

begränsningar kan upptäckas i ett tidigare skede. Vidare medför detta att dessa hinder 

och begränsningar kan hanteras på ett säkert sätt.  

 

 

3.5 Stöld 

Ekwall och Lantz (2013) beskriver att stöld inom transport är ett globalt problem och 

finns över hela världen. Lasttransporter inom EU sker främst på land. Detta medför att 

det uppstår transportrelaterad stöld i trafiken. Sedan införandet av transportsystem har 

en ökad risk för stöld funnits. Transportservice är en  vital aspekt för att öka 

konkurrensfördelarna vid försäljning och investering med avseende på  ekonomiska 

fördelar. Detta grundar sig i att transport sammankopplar regioner och är därmed en 

viktig del för att  säkerställa att alla ekonomiska aspekter fungerar som de ska. Det är 

nämnt att det är mer sannolikt att stöld inträffar om det kan förlåtas genom anledningar 

som “Företaget har råd” eller “den anställda har jobbat hårt på företaget utan att få ett 

tack” (intern stöld) (Tyska & Fennelly, 1983). 

  

Enligt Ekwall och Lantz (2013) finns det sex identifierade platstyper där stölder 

förekommer som mest. Dessa kan betraktas som fasta geografiska lägen och redogörs 

enligt följande: 
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• Icke-säkrad parkering: Gärningsmannen anfaller vid en osäkrad 

parkeringsplats.   

• Säkrad parkering: Gärningsmannen anfaller vid en säkrad parkeringsplats.   

• Tredjepartsanläggning: Gärningsmannen anfaller vid en tredje part eller ett 

lager. 

• På vägen: Gärningsmannen anfaller när fordonet rör sig. 

• Transporslag: Gärningsmannen anfaller vid ett visst transportslag (flyg, fartyg, 

väg och järnväg). 

• Anläggning för försörjningskedja: Gärningsmannen anfaller i position vid en 

avsändarens eller en mottagares anläggning. 

  

Utöver de sex platstyperna finns det tre element som har identifierats vara närvarande 

vid stöld och brott. Dessa element kan nämnas enligt följande: 

  

• Motiverade gärningsmän: Gärningsmannen är en individ som baserat på 

resultatet på beslutsprocessen har till avseende att begå en viss åtgärd eller 

förbereder sig för en viss åtgärd som enligt internationell, nationell eller regional 

lag är förbjuden.   

• Mål (gods och utrustning): Gärningsmannens motiverande önskvärda resultat 

eller mål skiljer sig åt beroende på den egna beslutsprocessen. Målet kan i ett 

normalt fall behandla den primära eller direkta anledning till åtgärden. Vidare 

kan målet åskådliggöras som en sekundär eller indirekt anledning till 

genomförandet. Det som främst ligger till grund för stöld med vanlig egendom 

kan definieras som levererade produkter, använda resurser, samt infrastruktur. 

• Läge: Gärningsmannen kännetecknar läget, eller positionen för vart det 

motiverade målmötet kommer äga rum. Detta inkluderar säkerhetsåtgärder och 

förebyggande funktioner som är direkt sammankopplad till den valda positionen. 

Säkerhetsegenskaperna ska vara direkt kopplad till funktioner för förebyggande 

brottslighet för ett utvalt område. 

  

Det finns teorier som hävdar att om det är en eller fler av de tre ovanstående element 

som saknas vid brott medför det en omöjlighet att det resulterar i ett lyckat utförande. 

Detta innebär att för att det ska genomföras en lyckad stöld krävs det att alla kriterier är 

uppfyllda (Ekwall & Lantz, 2013). 

 

   

3.6 Skadat gods 
Enligt Lumsden (2012) förklaras skadat gods som defekter som uppstår på gods, och 

ytterligare medför ekonomisk eliminering. Detta  innebär att det inte finns möjlighet till 

reparation och återställning för godset och det blir därmed oanvändbart. Det har införts 

nya regler gällande kvalitetsbestämmelser som ställer krav på producenten. Det kan 

omfatta en biltillverkare som är tvungen att genomgå kontroll innan försäljning, där alla 

transportskador och tidigare lagningar redovisas. Denna information sänker värdet av 

godset. Det finns en mängd olika orsaker till skadat gods. Dessa innefattar: 
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• Identifierade brister gällande förpackningar 

• Godset tål inte samlastning med annat gods 

• Godset tål inte lagstadgad lastsäkring 

• Identifierade problem gällande fordonshaveri och olyckor 

• Slarv och vårdslös hantering av gods 

  

Av naturliga skäl måste en andel skador med avseende på ekonomisk synvinkel godtas. 

Detta avser att det inte är möjligt att paketera gods med fullständig säkerhet och därefter 

garanteras skydd med avseende på yttre påkänningar. Vidare nämner Lumsden (2012) 

att det vid en effektiv paketering av gods vanligen blir dyrare än normalt, samt att 

skadekostnaderna för godset minskar. Det gäller därmed att avgöra hur värdefullt godset 

är samt hur mycket som är värt att betala. 

  

3.7 Kaizen- Ständiga förbättringar inom försörjningskedjan 

Kaizen är det japanska termen för “ständiga förbättringar” eller “förändring för det 

bästa” som det benämns på svenska. Abdulmouti (2015) menar att Kaizen syftar till den 

filosofi eller praxis som fokuserar på ständiga förbättringar av processer inom 

tillverkningsindustrin, teknikbranschen eller företagsledning för olika typer av 

organisationer. Vidare framgår det att Kaizen används över hela världen och konceptet 

har blivit den centrala pelaren för processförbättring i många framgångsrika företag 

såsom exempelvis Toyota. Enligt Abdulmouti (2015) kan Kaizen definieras som 

aktiviteter vars syfte är att förbättra samtliga funktioner inom verksamheten genom att 

inkludera alla anställda, detta innefattar även små steg mot förändring. Det är den 

gemensamma insatsen som gör processen verkningsfull, effektiv, kontrollerad och 

anpassningsbar. Genom att implementera Kaizen uppnås framförallt förbättringar 

genom liten eller ingen kostnad och utan behovet av avancerad teknik eller dyr 

utrustning. Införandet av Kaizen på komplexa processer erfordrar en nedbrytning av 

samtliga processer. När processerna brytits ner till sina grundläggande beståndsdelar 

eller delprocesser kan sedan förbättringsarbetet påbörjas. 

  

Abdulmouti (2015) menar att implementering av Kaizen inom företag medför att 

anställda utbildas i hur besparingar kan uppnås vid tillverkning, med hänsyn till 

begränsade resurser. Dessa begränsningar innefattar arbetskraft, material, utrymme, 

verktyg och maskiner. Genom ständiga förbättringar kan behovet av dessa resurser 

minimeras. Vidare kan även kostnadsbesparingar samt kostnadsoptimering uppnås. En 

vital aspekt inom Kaizen är betydelsen av att ständigt utbilda och utveckla anställda i 

organisationen samt involvera dem i förbättringsarbetet för att öka produktiviteten. Av 

den anledningen utmärks Kaizen främst som ett system för ständiga förbättringar av 

kvalitet, teknik, processer, företagskultur, produktivitet, säkerhet och ledarskap. 

 

 

3.8 Ledtid 

Keyte och Locher (2008) beskriver ledtider som “all den tid som förflyter under det att 

en aktivitet genomförs”. 
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Enligt Olhager (2013) förklaras ledtid som ett tidsbegrepp som vid olika tillfällen kan 

innefatta olika innebörd. En vanlig definition för ledtid innefattar den tid som sträcker 

sig från behov av en aktivitet till kännedom om att aktuell aktiviteten är genomförd.  

Skillnad gällande innebörd grundar sig hur aktiviteten är definierad, samt utifrån vilket 

perspektiv detta avser. Det finns tre olika typfall som kan definieras enligt följande: 

 

• Ledtid för utveckling av en ny produkt 

• Ledtid för leverans utifrån kundens synvinkel 

• Ledtid(er) inom produktion som utgår från den producerade verksamhetens 

perspektiv 

 

En generell beskrivning av termen ledtid kan förklaras som tiden det tar för ett eller 

flera led i produktens framställning. 

 

3.8.1 Produktionsledtid 

Ledtiden är tiden från start av ett utvecklingsprojekt till dess att produkten lanseras  i ett 

presenterbart skick. Denna ledtid är främst aktuell inom bilindustrin men det går lika att 

applicera inom andra områden. Genom att det under en kortare period finns ett fokus på 

utvecklingsinsatserna kan information introducera i ett tidigare skede. Till följd av detta 

med kommer konkurrensfördelar (Olhager, 2013).  

 

3.8.2 Leveransledtid 

Leveransledtid kan förklaras som den tid det tar från beställning av en aktivitetet till 

leverans till slutkund. Denna ledtid står mellan producent och kund vid beställning och 

leverans av slutprodukt och mellan leverantör och producent vid beställning och 

leverans av råmaterial. Vid båda dessa tillfällen kan syftet ligga i att fylla på ett förråd 

efter att det har inkommit ett anskaffningsbehov. Ledtiden i detta tillfälle kan förklaras 

som den tid från att det finns ett anskaffningsbehov till dess att orderkvantiteten har 

levererats in i lager (Olhager, 2013).  

 

3.8.3 Ledtidsreduktion 

En ledtid består normalt av fem grundläggande komponenter och kan definieras enligt 

följande: 

 

• Kötid 

• Ställtid 

• Bearbetningstid 

• Väntetid 

• Transporttid 

  

Kötid uppstår vid ankoms till en arbetsstation, ställtid uppstår vid byte av verktyg, 

bearbetningstid uppstår direkt för arbetsstationen, väntetid uppstår vid väntan på 
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transport till nästkommande station och transporttiden uppstår vid transport till 

kommande arbetsstation. 

En ställtidsreduktion skapar i en stor utsträckning möjlighet till ledtidsreduktion. Den 

direkta påverkan är att två av de totalt fem ledtidskomponenterna minskar avsevärt. Det 

är ställtiden, men också kötiden som reduceras. Detta beror på att en reducerad ställtid 

följs av lägre kapacitetsutnyttjande vilket i sin tur generellt har en påverkan som bidrar 

med minskad kötid (Olhager, 2013). 

  

Olhager (2013) förklarar att av de totalt fem ledtidskomponenterna finns det två som är 

kapacitetskrävande. Dessa är ställtid och bearbetningstid. Kötid, väntetid och 

transporttid har inget behov av att resursen står stilla, utan detta berör endast materialets 

tid i systemet. Däremot kan det klargöras att kötiden påverkas av kapacitetsutnyttjandet. 

För att på ett mer effektivt sätt införa ett bättre förhållande mellan kapacitetsutnyttjande 

och ledtid krävs det att reducera den variabilitet som finns i systemet i så stor 

utsträckning som möjligt. I en exemplarisk situation råder följande: 

  

• Det finns en jämn efterfrågan med en kundorder som alltid kommer i samma 

kvantitet, och som kommer med jämna mellanrum 

• Det finns inga förekommande ställtider 

• Alla bearbetningstider är lika. Det kan förklaras som en perfekt linjebalansering 

• Alla bearbetningstider är lika för alla produkter. Detta grundar sig i att 

arbetsinnehållet i varje station är lika oavsett vilken produkt som ska hanteras 

 

 

3.9 Just- in- time 
Swanson och Lankford (1998)  beskriver “Just- in- time” enlight “a repetitive 

production system in which processing and movement of material and goods occurs just 

as they are needed, usually in small batches”. Sugimori, Kusunoki, Cho och Uchikaw 

(2007) förklarar termen “Just- in- time” (JIT)  som ett arbetssätt där målsättningen är att 

förkorta transporttiden inom produktion. Detta  tillämpas genom att det i processen 

säkerställs att det är rätt mäng, vid rätt tillfälle som produceras med endast ett minimalt 

lager som innehåller vad som krävs för att hålla i gång de aktuella processerna. För att 

skapa möjlighet till arbete med JIT är det av intresse att det finns alla nödvändiga 

förutsättningar som håller igång kedjan. Om det endast produceras vad som eftertraktas, 

sker det ingen onödig lagerhållning vilket medför att det inte tillkommer extra 

lagerhållningskostnad. Produktion som  sker vid rätt tillfälle möjliggör i vidare 

omfattning att det sker direkt leverans av produkt efter tillverkning. Kannan och Choon 

Tan (2004) förklarar att det med hjälp av JIT kan uppmärksammas ökad 

företagsprestanda. 

  

För att en verksamhet ska applicera JIT måste det finnas ett antal byggstenar på rätt 

plats. Dessa byggstenar inkluderarar: 

• Företagsövergripande engagemang 

• Rätt material vid rätt tidpunkt 

• Leverantörsrealtioner 
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• Kvalitet 

• Personal 

  

Ovanstående byggstenar kan bidra till verksamhet med nödvändiga fördelar som krävs 

för att överleva i en ekonomi med otillräckliga resurser.   

3.10 Förpackningar 
Lumsden (2006) definierar förpackningar som packningshölje eller behållare vars syfte 

är att hålla samman och skydda innevarande gods, underlätta hantering, ge information 

om förpackningens innehåll, hanteringssätt, tillverkare, avsändare och destination. 

Enligt EU:s definition skall: “Alla produkter som framställs av material av något slag 

och som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor, från 

råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare och konsument” 

betraktas som förpackning. 

 

3.10.1 Hållbar förpackningslogistik 

Den turbulenta och oförutsägbara marknaden har medfört att organisationer numera 

måste arbeta dubbelt så hårt för att erhålla konkurrensfördelar och för att öka 

konkurrenskraften hos sina försörjningskedjor. Enligt García-Arca, González-Portela 

Garrido och Prado-Prado (2017) har två faktorer haft en signifikant påverkan på 

konkurrenskraften inom försörjningskedjor de senaste två åren. Dessa är följande: 

 

• Globaliseringen av leveranser och försäljning 

• Ökade kostnader för råvaror, framförallt olja 

  

Ovanstående faktorer har resulterat i ett brådskande behov av att vidta åtgärder för att 

säkerställa att maximal prestanda med avseende på logistiska aktiviteter upprätthålls 

genom hela försörjningskedjan. Detta inkluderar transport, hantering, lagring och 

produktion. García-Arca et al. (2017) redogör för betydelsen av hållbarhet inom 

försörjningskedjan och menar att tre dimensioner utgör grundstommen för hållbar 

förpackningslogistik, dessa är: det ekonomiska-, sociala- samt miljömässiga 

perspektivet. 

 

3.10.2 Förpackningsdesign ur ett ekonomiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är den “optimala förpackningen” huvudsakligen 

associerad med överväganden gällande förbättrad försäljning och reducerade kostnader. 

García-Arca et al. (2017) anser däremot att förpackningen bör betraktas som en tyst 

alternativt osynlig “säljare” vars materiella och immateriella produktegenskaper kan 

främja graden av differentiering och efterföljande försäljning. Vidare framgår det att det 

främsta syftet vid utformningen av förpackningar bör vara att förbättra produktens 

effektivitet på en logistisk och produktiv nivå. Betydelsen av effektivitet inom 

förpackningsdesign är påtaglig, framförallt dess inverkan på processer såsom 

exempelvis leverans, paketering, hantering, lagring och transport. 
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García-Arca et al. (2017) menar att förpackningsartiklar reducerar mängden “avfall” 

längs försörjningskedjan. Detta innefattar exempelvis försummat eller oförbrukat 

utrymme i lager, användning av överflödigt material eller skadat gods. 

Förpackningsdesign påverkar direkta kostnader (inköp av förpackningar och 

avfallshantering) såväl som indirekta kostnader (paketering, hantering, lagring, transport 

och förluster i form av skadat gods och stöld). 

De indirekta kostnaderna anses skapa ett hinder vilket försvårar förståelsen av 

kostnadernas omfattning och effekter. Detta hämmar i sin tur beslutfattandet kring 

förpackningsdesign. 

 

3.10.3 Förpackningsdesign ur ett miljömässigt perspektiv 

Williams, Wikström och Löfgren (2008) redogör för det miljömässiga perspektivet och 

menar att utformningen av förpackningsdesign bör ske med avseende på att reducera 

förpackningens negativa inverkan på miljön. Detta kan uppnås genom: 

  

• Minskad förpackningsavfall och minskad konsumtion av råvaror 

• Främjande av returförpackning, återvinningsbar förpackning och/eller 

återanvändbart förpackningsavfall 

• Utökat produktskydd för att förebygga förluster och skador 

 

3.10.4 Förpackningsdesign ur ett socialt perspektiv 

Enligt Nordin och Selke (2010) är det sociala perspektivet det minst utvecklade av de 

tre förpackningsdimensionerna. Vidare förmedlas olika grundläggande behov ur ett 

socialt perspektivet vilket Nordin och Selke (2010) anser bör ligga till grund för 

beslutfattande vid utformning av förpackningar. Detta avser huvudsakligen behovet av 

transparent, ärlig begriplig och sanningsenlig information. Vidare förtydligas även 

behovet av kundanpassade, säkra och användarvänliga förpackningar till olika ändamål 

och olika konsumenter, till exempel äldre eller funktionshindrade.  

 

3.11 Källkritik 

Kylén (2004) betonar vikten av källkritik och menar att källor som används kritiskt bör 

granskas för att bedöma dess inverkan på urvalet av fakta och tillförlitligheten i den 

erhållna informationen. Bell och Waters (2016) beskriver kritisk granskning som ett 

tillvägagångssätt där olika antaganden, utgångspunkter samt påståenden som saknar 

förankring ifrågasätts. Dessa jämförs sedan med resultat tillhandahållna av forskare för 

att göra en bedömning av källornas validitet.   

 

3.12 Sammanfattning av teori  
I teoretisk referensram presenteras information kring Sveriges och Kinas utrikeshandel. 

Vidare presenteras teori kring hinder i samband med gods och godstransport. Dessa 

hinder innefattar bland annat stöld, skadat gods och transporttid. Med hjälp av logistik 

och välfungerande distributionssystem kan konkurrenskraftiga fördelar uppnås. Enligt 

Kresting (2012) kan ökad flexibilitet inom distributionsnavet minska transporttiden 
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avsevärt. Ran et al. (2017) intygar även detta och menar att centraliserade 

distributionsnav medför reducerar kostnader och minskad transporttid av gods. 

Sugimori et al. (2007) menar att  “Just- in- time”  är ett effektivt arbetssätt som bör 

tillämpas för att förkorta transporttiden inom produktion. Ekwall och Lantz (2013) 

belyser ett globalt problem i samband med godstransport vilket anges vara stöld. Vidare 

framgår det att stöld i samband med transport främst sker i trafik. Ett annat vanligt 

förekommande problem är enligt Lumsden (2012) skadat gods. Detta definieras som 

defekter som uppstår på gods vilket resulterar i en ekonomisk eliminering. García-Arca 

et al. (2017) betonar vikten av effektivitet inom förpackningsdesign, då det har en 

påtaglig inverkan på processer såsom exempelvis leverans, paketering, hantering, 

lagring och transport. Williams et al. (2008) menar att förpackningsdesign är en 

betydande faktor vid utformningen av utökad produktskydd. 
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4 Resultat 
___________________________________________________________ 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Resultatet erhålls från enkäterna 

insamlande av Världsbanken som sedan analyserats med hjälp av databehandling- och 

statistikprogrammet SPSS. Vidare åskådliggörs det sammanställda resultatet i tabeller 

och diagram som upprättats.  

___________________________________________________________ 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

 

Tabell 3: Deskriptiv statistik- ovanstående värden är gemensamma för Sverige och Kina. 

  

Medelvärde 

I ovanstående tabell framgår det att medelvärdet för den nationella försäljningen uppgår 

till 86,04 % för Sverige och Kina. Medelvärdet för den indirekta exporten uppgår 

gemensamt till 4,71 %, vidare framgår det att medelvärdet för direkt export uppgår till 

9, 25 %. Den nationella försäljningen utgör tillsammans med indirekt- och direkt export 

100 %. Medelvärdet för den genomsnittliga transporttiden av gods uppgår till 6,52 

dagar.  Det lägsta medelvärdet som åskådliggörs av tabell 3 avser andelen förlorad gods 

orsakad av stöld vilket uppgår till 0,07 %. Vidare framgår det att andelen förlorad gods 

orsakad av skador uppgår till 0,29 %. Material och råvaror av inhemskt ursprung uppgår 

till 88,01 %. Denna variabel erhöll det högsta medelvärdet enligt tabell 3. Resterande 

11,89 % utgörs av importerat material och råvaror. Medelvärdet för hinder som upplevs 

i samband med transport uppgår gemensamt till 0,55.  
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Standardavvikelse  

Standardavvikelsen för den nationella försäljningen uppgår till 27,581 %. Vidare uppgår 

standardavvikelsen för indirekt export till 15,695 % och standardavvikelsen för direkt 

export 23, 124 %. Det framgår enligt Tabell 3 att standardavvikelsen för den 

genomsnittliga transporttiden av gods uppgår till 8,591 dagar. Standardavvikelsen för 

förlorat gods orsakat av stöld beräknas uppgå till 0,850 %. Vidare uppgår 

standardavvikelsen för förlorat gods orsakat av skador till 0,894 %. Standardavvikelsen 

för material och råvaror av inhemskt ursprung uppgår till 25,620 % och 

standardavvikelsen för importerad material och råvaror uppgår till 25,472 %. 

Standardavvikelsen för hinder som upplevs i samband med transport uppskattas till 

0,780. Bedömningen baseras på en 5-gradig skala (0-4). Denna variabel utgör den minst 

avvikande värdet. 

 

Urvalsmängd och bortfall 

Andelen svarande gällande nationell försäljning och indirekt export består av respektive 

3295 respondenter. Detta innebär ett gemensamt bortfall av totalt fem medverkande 

respondenter. 

Det framgår av tabellen att urvalsmängden gällande direkt export uppgår till 3296 

respondenter vilket innebär ett bortfall på fyra medverkande företag. Den 

genomsnittliga transporttiden av gods erhåller den lägsta urvalsmängden (488 svarande) 

vilket innebär ett bortfall av 2812 medverkande företag. Andelen förlorade gods orsakad 

av stöld har en urvalsmängd på 601 medverkande respondenter vilket innebär ett 

bortfall av 2699 deltagande företag. Vidare framgår det att andelen förlorad gods 

orsakad av skador erhåller en urvalsmängd på 599 deltagande företag vilket innebär ett 

bortfall av 2701 respondenter. Andelen medverkande respondenter gällande hinder som 

upplevs i samband med transport uppgår 3284. Detta resulterar i ett gemensamt bortfall 

av 16 företag. 
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 4.2 Korrelationsanalys 
 

 

 

Tabell 3.1: Pearsons korrelationsanalys 

**= Signifikans 99% 

*= Signifikans 95% 

 

I ovanstående tabell (Tabell 3.1) har signifikanta värden markerats. Dessa värden kan 

delas upp i två grupper, 95 % konfidensintervall och 99 % konfidensintervall. De 

värden som har en signifikans (sig. 2-tailed) på 0,05 (95 % konfidensintervall) eller 

lägre har i tabellen markerats med en asterix. De värden som har en signifikans (sig. 2-

tailed) på 0,01 (99 % konfidensintervall) eller lägre har i tabellen markerats med två 

asterix. För att förtydliga och synliggöra dessa signifikanta värden har de med två 

asterix markerats med grön eller gul färg och de med en asterix markerats med orange 
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färg. De värden som markerats med gul färg är utmärkande data som har valts att 

undersökas. Denna data utgör av två korrelationer med 99% signifikans som vidare 

kommer analyseras. De gulmarkerade värdena representerar följande 

korrelationskoefficienter, (r) = -0,453 och -0,992. 

Förhållandet mellan den procentuella andelen nationell försäljning och andelen 

importerat material och råvaror 

Det signifikanta sambandet mellan den procentuella andelen nationell försäljning och 

den procentuella andelen importerat material och råvaror resulterade i en 

korrelationskoefficient som uppgick till r= -0,453. Av korrelationskoefficienten kan 

förhållandet mellan de två undersökta variablerna utläsas som medelstark och negativ 

enligt intervallet i Tabell 3.2 (Wahlgren, 2008). Detta innebär att när den nationell 

försäljningen ökar, så avtar andelen importerat material och råvaror.  

 

Sambandet mellan material och råvaror av inhemskt ursprung och importerat 

material och råvaror 

En ytterligare signifikant korrelation som kan utläsas av Tabell 3.1 är sambandet 

mellan  material och råvaror av inhemskt ursprung och importerat material och råvaror. 

Den erhållna korrelationskoefficienten uppgick till r= -0,992. Detta innebär att när 

material och råvaror av inhemskt ursprung ökar så minskar andelen importerat material 

och råvaror med 0,992. Det framgår av korrelationskoefficienten att det linjära 

sambandet är väldigt starkt och korrelationen är negativ. Styrkan kan med hjälp av 

tabell 3.2 fastställas och riktningen (positiv/ negativ) kan utläsas med hjälp av tecknet 

som är placerat framför korrelationskoefficienten (Wahlgren, 2008). Den erhållna 

korrelationskoefficienten är positiv riktad och väldigt starkt då det endast skiljer 0,008 

från +1.  

 

Nedan presenteras en punktlista över de två utmärkande sambanden som med hjälp av 

Pearsons korrelationsanalys (Tabell 3.1) har kunnat identifieras:  

  

• Förhållandet mellan den procentuella andelen nationell försäljning och andelen 

importerat material och råvaror. 

• Sambandet mellan material och råvaror av inhemskt ursprung och importerat 

material och råvaror 
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4.3 Skillnader i medelrankning av Sverige och Kina  
 

 

Diagram 1: Ovanstående illustrates poängrankning enligt  Mann- Whitney U Test 

**=Signifikans 99% Mann- Whitney U  

*= Signifikans 95% Mann- Whitney U  

 

 

Av ovanstående diagram (diagram 1) åskådliggörs statistik för medelvärde av 

poängrankningen för svaren erhållna från företag i Sverige (blå stapel) och Kina (grå 

stapel).  

I Sverige uppgår medelvärdet av poängrankningen för den nationella försäljningen till 

1171,3. Motsvarande siffra uppgår i Kina till 1753,48. Antalet respondenter uppges vara 

3295 företag, vilket innebär ett gemensamt bortfall av totalt fem företag för Sverige och 

Kina. 

I Sverige uppgår medelvärdet av poängrankningen gällande indirekt export till 1811,81. 

Motsvarande värde uppgår i Kina till 1611,75. Antalet medverkande respondenter 

uppges vara 3295 vilket innebär ett gemensamt bortfall av totalt fem företag i Sverige 

och Kina.  

I Sverige uppgår medelvärdet av poängrankningen gällande direkt export till 2128,35. 

Motsvarande värde uppgår i Kina till 1542,14. Antalet medverkande respondenter 

uppgick gemensamt till 3296 företag för Sverige och Kina. Detta innebär ett bortfall på 

totalt fyra deltagande företag.   

I Sverige uppgår medelvärdet av poängrankningen gällande transporttiden för gods till 

167,65. Motsvarande värde uppgår i Kina till 284,48. Antalet medverkande 
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respondenter uppgick gemensamt till 488 företag i Sverige och Kina. Detta resulterar i 

ett bortfall på totalt 2812 företag.     

I Sverige beräknas medelvärdet av poängrankningen för förlorat gods orsakat av stöld 

uppgå till 292,88. Antalet respondenter utgjordes av 254 företag. I Kina uppgår 

medelvärdet av poängrankning för förlorat gods orsakat av stöld till 306,94. Vidare 

framgår det att 347 företag medverkade. Detta innebär att det gemensamma bortfallet 

uppgick till totalt 2699 företag för Sverige och Kina. 

I Sverige beräknas medelvärdet av poängrankningen för förlorat gods orsakat av skador 

uppgå till 311,75. I Kina uppgår medelvärdet av poängrankningen för förlorat gods 

orsakat av skador till 291,35. Detta medför en skillnad på 20,4 mellan länderna, med 

avseende på medelvärde av poängrankning.  

Medelvärdet av poängrankningen för andelen material och råvaror av inhemskt 

ursprung uppgår i Sverige, enligt diagram 1 till 265,97. Motsvarande värde i Kina 

uppgår till 1149,66. Andelen respondenter skiljer sig markant, vilket visualiseras av 

ovanstående diagram (diagram 1). Antalet respondenter uppgår i Sverige till 324 medan 

i Kina deltog 1690 företag. Detta innebär ett bortfall av 1286 medverkande företag. 

Medelvärdet av poängrankningen för importerat material och råvaror uppgår i Sverige 

till 1750,94. I Kina uppgår motsvarande värde till 864, 97. Av de 600 medverkande 

företagen i Sverige uppgick andelen respondenter till 324. Motsvarande siffra i Kina 

utgjordes av 1690 respondenter av totalt 2700 medverkande företag. Detta resulterar i 

ett gemensamt bortfall av 1286 svarande.   

Medelvärdet av poängrankningen för hinder i samband med transport uppgår i Sverige 

till 1807,84. Motsvarande värde uppgår i Kina till 1605,76. Antalet respondenter utgörs 

av 3284 företag vilket innebär ett gemensamt bortfall av 16 företag för Sverige och 

Kina. 
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5 Analys  
___________________________________________________________ 

  

I detta kapitel presenteras analys och diskussion utifrån resultatet. Analys och diskussion 

är uppdelad i två avsnitt, utrikeshandel och hinder. Vidare behandlas den teoretiska 

referensramen för att öka tillförlitligheten i studien och för att identifiera 

förbättringsåtgärder och lösningar. 

___________________________________________________________ 

 

5.1 Utrikeshandel 

5.1.1 Nationell försäljning  
Deskriptiv statistik  

Det framgår av tabell 3 (deskriptiv statistik) att medelvärdet av den nationella 

försäljningen för Sverige och Kina gemensamt uppgår till 86,04 %. Standardavvikelsen 

för Sverige och Kina uppgår tillsammans till 27,581 %. Vilket påvisar en hög spridning 

bland de erhållna resultaten. Antalet medverkande uppgår till 3295 respondenter. Detta 

medför en svarsfrekvens på 99,85%. Spridningen kan förklaras med hjälp av diagram 1 

(Mann- Whitney U Test), vilket synliggör markanta skillnader mellan medelvärdet 

för  Sverige och Kina med avseende på den procentuella andelen som den nationella 

försäljningen uppgår till. Enligt Eliasson (2010) hänger standardavvikelsens 

spridningsmått samman med medelvärdet. Vidare förklarar Wahlgren (2008) att ett högt 

spridningsmått (27,581 %) indikerar att den är mindre utspridd. Ju lägre spridningsmått 

desto mindre utspridd är datan kring centralmåttet. I detta fall innebär det att den 

insamlade datan över ländernas nationella försäljning resulterat i omfattande svar med 

hög varians vilket påverkat spridningen ytterligare.   

  

Medelrankning 

Diagrammet över medelrankning (Diagram 1) åskådliggör skillnaderna mellan 

poängrankningen för den nationella försäljningen. Medelvärdet av poängrankningen 

uppgår i Sverige till 1171,3. Motsvarande siffra för Kina uppgår till 1753,48. Detta 

resulterar i en skillnad på 582,18 poäng mellan de undersökta variablerna. Skillnaderna 

mellan Sveriges och Kinas nationella försäljning kan enligt Jin och Jung (2018) 

förklaras av att Kina är en världsledande ekonomisk nation med en hög inhemsk 

efterfrågan. Vidare är Kina populationsmässigt och ytmässigt anmärkningsvärt större i 

förhållande till Sverige (NE, 2018). Kina har sedan länge haft en positiv ekonomisk 

tillväxt, vilket har medfört att landet har utsetts till världens största godshandlare (The 

statistical portal, 2018). Detta styrks av det erhållna resultatet för landets nationella 

försäljning. 

Skillnaderna i medelvärdet grundar sig med stor sannolikhet på att inrikeshandeln ser 

annorlunda ut för Sverige och Kina. Sverige är ett land som är beroende av 
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utrikeshandeln till följd av den begränsad tillgång av material och råvaror. Detta kan 

även förklaras av den höga procentuella andelen av importerat material och råvaror 

vilket framgår av Diagram 1 (Ekonomifakta, 2011). Kina kännetecknas huvudsakligen 

för att vara en dominerande världsekonomi inom godshandel (The Statistical Portal, 

2018). Den höga procentuella försäljningen i Kina bygger framförallt på landets starka 

ekonomiska tillväxt. Denna tillväxt kan bero på landets konkurrenskraftiga fördelar i 

form av läge (landet gränsar till 14 nationer), arbetskraft, expansionsmöjligheter samt 

låga produktionskostnader (NE, 2018). Vidare ser länderna väldigt olika ut, geografiskt, 

ekonomiskt och storleksmässigt. Detta kan även ha påverkat tillgångarna och 

förutsättningarna för den nationella handeln.  

 

5.1.2 Indirekt export 

Deskriptiv statistik  

Det framgår av tabell 3 att medelvärdet av indirekt export uppgår till 4,71% för Sverige 

och Kina. Vidare framgår det att standardavvikelsen uppgår till 15,695 %. Detta 

indikerar att det finns en relativt hög spridning bland respondenternas svar. Detta 

förtydligas ytterligare med hjälp av diagram 1 (Medelrankning) som åskådliggör 

ländernas individuella poängrankning för indirekt export. Antalet medverkande 

respondenter uppgick till 3295 företag vilket resulterar i en svarsfrekvens som 

motsvarar 99,85 %. 

Medelrankning 

Diagram 1 illustrerar skillnaderna mellan medelvärdet av poängrankningen för indirekt 

export. Medelvärdet av poängrankningen uppgår i Sverige till 1811,81. Motsvarande 

siffra uppgår i Kina till 1611,75. Detta resulterar i en skillnad på 200,06. Att Sverige 

exporterar mer kan förklaras  av att Sverige är en handelsberoende nation likt andra 

mindre europeiska länder såsom exempelvis Belgien och Österrike är Sverige beroende 

av sin utrikeshandel. Vidare framgår det av Ekonomifakta (2017) att större länder som 

USA och Japan generellt sett har lägre exportandelar vilket beror på de har bättre 

förutsättningar och möjligheter avseende inrikeshandeln. Av den anledningen sker 

inrikeshandeln i större omfattning i dessa länder. I Sverige består en stor del av 

tillgångarna av skog och järn. Om Sverige inte skulle bedriva utrikeshandel skulle inte 

någon avkastning erhållas för dessa råvaror (Ekonomifakta, 2017). Den svenska 

varuexporten befinner sig i en expansionsfas och har de senaste åren visat på en stadig 

tillväxt (SCB, 2017). Vidare Förklarar Johnsson och Mattson (2009) att logistiken är en 

väsentlig del vid utrikeshandel och export. Enligt Oskarsson et al. (2006) syftar 

logistikarbetet till att uppnå kostnadseffektiv leveransservice. Till följd av de minskade 

handelshindren har den internationella utrikeshandeln ökat, detta har enligt Johnsson 

och Mattson (2009) främjat utbytet och tillgången av ny teknik. Vidare har den ökade 

internationella handeln gjort det möjligt för företag att utveckla processer som ökat 

prestandan. Enligt Svenskt Näringsliv (2007) har globaliseringen gjort det möjligt för 

västerländska företag att tillverka gods i lågkostnadsländer och därmed uppnå 

kostnadsbesparingar.  
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5.1.3 Transporttid av gods 

Deskriptiv statistik 

Medelvärdet för den genomsnittliga transporttiden uppgår gemensamt för Sverige och 

Kina till 6,52 dagar. Standardavvikelsen uppgår till 8,591 dagar. Standardavvikelse 

avser det genomsnittliga mått som avviker från medelvärdet av de undersökta 

variablerna enligt Pallant (2005). Antalet medverkande respondenter uppgår till 488, 

vilket medför en svarsfrekvens på 14,79 %. 

 

Medelrankning 

Det framgår av Medelrankningenatt medelvärdet av poängrankningen för den 

genomsnittliga transporttiden i Sverige uppgår till 167,65. Motsvarande värde uppgår i 

Kina till 284,48. Detta resulterar i en skillnad på 116,83. En Möjlig anledning till att 

transporttiden av gods är nära till dubbelt så hög i Kina kan grunda sig i att Kina 

exporterar varor och tjänster över hela världen, medan Sverige främst exporter varor 

och tjänster inom EU. Eftersom Kina transporterar varor och tjänster över hela världen 

blir det längre sträckor i jämförelse med Sverige som huvudsakligen håller sig inom 

EU. Detta är en möjlig anledning till att det erhållna resultatet  är högre för Kina 

(Ekonomifakta, 2011). 

 

5.1.4 Importerat material och råvaror 

Deskriptiv statistik 

Medelvärdet för importerat material och råvaror uppgår gemensamt för Sverige och 

Kina till 11,89 %. Enligt Diagram 1 införskaffar inte Kina material och råvaror från 

utlandet i samma utsträckning som Sverige, som importerar dubbelt så mycket.  Det 

låga medelvärdet kan bero på att majoritet av respondenterna, 83,9 % (1690 av 2014) 

utgörs av företag i Kina vilket påverkat utfallet. Med tanke på att Kina står för 83,9 % 

av de erhållna svaren, väger deras svar tyngst. Detta har influerat den gemensamt 

uppskattade andelen importerade material och råvaror och därav resulterat i ett lägre 

medelvärde (11,89 %). Vidare uppgår den gemensamma standardavvikelsen till 25,472 

%, vilket indikerar på en hög spridning bland de 2014 medverkande respondenter med 

avseende på ländernas andel importerat material och råvaror (Pallant, 2005). Detta 

förtydligas ytterligare med hjälp av diagram 1 (Mann- Whitney U Test) som 

åskådliggör ländernas individuella poängrankning för importerat material och råvaror. 

Diagrammet påvisar en markant skillnad i ländernas importkvantitet vilket har en 

inverkan på det sammanslagna medelvärdet eftersom standardavvikelsen hänger 

samman med medelvärdet (Eliasson, 2010). Respondenterna utgjordes av 2014 

medverkande företag. Detta innebär en svarsfrekvens på totalt 61 %. De markanta 

skillnader mellan Sverige och Kinas andel importerade material och råvaror kan enligt 

Lizhi et al. (2017) förklaras av att tillverkande och bearbetande material och råvaror 

utgör den största och snabbast växande delen inom Kinas utrikeshandel. Vidare framgår 
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det att Kina utsågs till världens största exportör av tillverkade material och råvaror år 

2008 vilket indikerar på omfattande tillgångar av material och råvaror. Av den 

anledningen behöver inte Kina importera dessa råvaror i samma utsträckning som i 

Sverige. 

 

Medelrankning 

Medelvärdet av poängrankningen för importerat material och råvaror uppgår i Sverige 

till 1750,94. I Kina uppgår motsvarande värde till 864, 97. Detta resulterar i en skillnad 

på 885,97. Diagram 1 påvisar markanta skillnaderna mellan ländernas importvolym och 

det framgår även att Sverige importerar dubbelt så mycket som Kina. En av 

anledningarna till att Sverige importerar dubbelt så mycket material och råvaror än Kina 

kan förklaras av att Sverige inte har tillräckligt med inhemskt material och råvaror för 

att tillgodose befolkningens behov och önskemål (Diagram 1). Det förtydligas av 

Svensk handel (2014) som menar att Sverige är ett land som är beroende av 

utrikeshandel. Vidare framgår det att Sverige anges vara det land med världens högsta 

importvärde per invånare. Detta kan förklara den höga poängrankningen som 

visualiseras i Diagram 1.  Enligt Abdulmouti (2015) kan Kaizen implementeras för att 

minimera andelen importerat material och råvaror. Kaizen inom företag medför att 

anställda utbildas i hur besparingar kan uppnås trots begränsningar av material och 

råvaror vid tillverkning. Vidare beskrivs Kaizen som ett kostnadseffektivt verktyg som 

bygger på att begränsa utnyttjandet av resurser och tillgångar. Dessa begränsningar 

innefattar bland annat arbetskraft, material, utrymme, verktyg och maskiner. Vidare 

framgår det att Kaizen ger upphov till kostnadsbesparing, resursoptimering och en ökad 

medvetenhet (Abdulmouti, 2015).  

 

 

5.2 Hinder  

5.2.1 Förlorat gods orsakat av stöld 
Deskriptiv statistik  

Enligt Tabell 3 uppgår medelvärdet för den procentuella andelen förlorat gods orsakat 

av stöld sammanlagt till 0,07 % för Sverige och Kina. Medelvärdet som uppgår till 0,07 

% kan anses vara lågt, vilket påvisar att förlorat gods orsakat av stöld inte är ett vanligt 

förekommande i dessa länder. Vidare framgår det att standardavvikelsen uppgår till 

0,85% , vilket indikerar på en låg spridning bland de 601 medverkande respondenter. 

Wahlgren (2008) menar att ett lägre spridningsmått ger en indikation på att svaren är 

centrerade kring centralmåttet. Svarsfrekvensen gällande förlorat gods orsakat av stöld 

uppgår till 18,2 %. Det låga medelvärdet kan ha påverkats av urvalsmängden (601 av 

3300 deltagande).  

Medelrankning 

Diagram 1 redogör för skillnaderna mellan Sverige och Kina med avseende på förlorat 

gods orsakat av stöld. Medelvärdet av poängrankningen uppgår för Sverige till 292,88 

och för Kina uppgår värdet till 306,94. Skillnaden mellan länderna uppgår till 14,06 

poäng vilket är relativt lågt. Ekwall och Lantz (2013) menar att stöld inom transport är 
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ett vanligt förekommande problem runt om i världen och har sedan införandet av 

transportsystem blivit ett allt vanligare problem. En möjlig anledning till att Kina har en 

större andel förlorat gods orsakat av stöld är troligtvis på grund av att landet är en global 

aktör som distribuerar varor och tjänster runt om i världen i större omfattning än 

Sverige, som huvudsakligen importerar och exporterar varor och tjänster inom EU 

(Appleyard et al., 2008). Av den anledningen utsetts Kina för större risker i form av 

bland annat stöld (Ekonomifakta, 2011).  

 

5.2.2 Förlorat gods orsakat av skador  

Deskriptiv statistik  

Tabell 3 redogör för medelvärdet av den procentuella andelen förlorat gods orsakat av 

skador, vilket gemensamt uppgår till  0,29 % för Sverige och Kina. Vidare uppgår 

standardavvikelsen för förlorat gods orsakat av skador till 0,894 %, vilket indikerar på 

att det är en låg spridning bland de 599 medverkande företag från Sverige och Kina. 

Enligt Wahlgren (2008) indikerar en låg spridning på att länderna har angett likvärdiga 

svar i undersökningen och att svaren är centrerade kring centralmåttet. Det låga 

medelvärdet påvisar att skadat gods inte förekommer i en stor utsträckning i dessa 

länderna. Vidare uppgår svarsfrekvensen endast till 18,15%.  

  

Medelrankning 

Diagram 1 redogör för skillnaderna mellan länderna med avseende på förlorat gods 

orsakat av skador. Sverige har ett medelvärde av poängrankning som uppgår till 311,75 

medan Kina har ett värde som uppgår till 291,35. Skillnaden uppgår till 20,4. Vidare 

framgår det av diagrammet att det i Sverige finns en högre andel förlorat gods orsakat 

av skador. Det finns ett flertal orsaker som bidrar till skador och defekter på angivet 

gods. Slarv och vårdslös hantering är några av dessa faktorer. Vidare är olämpliga och 

felaktigt utformade förpackningar bidragande faktorer. Lumsden (2006) menar att en 

förpackning huvudsakligen är till för att skydda och hålla samman innevarande gods. 

Williams et al. (2008) anser att förpackningsdesign är en nyckelfaktor vid utformningen 

av utökad produktskydd. Vidare framgår det att förpackningsdesign är en vital del i det 

förebyggande arbetet av förlorat gods orsakat av skador.  

 

5.2.3 Hinder som upplevs i samband med transport 

Deskriptiv statistik  

Enligt Tabell 3 (Deskriptiv statistik) uppgår det gemensamma medelvärdet för hinder, 

som upplevs i samband med transport till 0,55 gemensamt för Sverige och Kina. 

Standardavvikelsen för hinder som upplevs i samband med transport uppskattas till 

0,780. Denna variabel utgör det minst avvikande värdet. Detta indikerar på att det är en 

låg spridning bland de 3284 medverkande företagen. Enligt Wahlgren (2008) indikerar 

en låg spridning på att länderna har angett likvärdiga svar i undersökningen och att 

svaren är centrerade kring centralmåttet. Svarsfrekvensen uppgår till 99,5 %.  

 

Medelrankning 
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Diagram 1 redogör för skillnaden mellan Sverige och Kina med avseende på hinder som 

upplevs i samband med transport.  Det framgår  att medelvärdet av poängrankningen i 

Sverige uppgår till 1807,84, motsvarande värde uppgår i Kina till 1605,76. Skillnaden i 

poängrankningen uppgår till 202,08. Av resultatet framgår det att företag i Sverige 

upplever hinder i samband med transport i en större utsträckning. Enligt Sitek och 

Wikarek (2017) är det huvudsakligen material, teknikresurser, tid, tillgänglig 

lagerkapacitet, driftkompabilitet, urval av distributörer, transportens varaktighet och 

antal transportmedel som omfattar hinder inom godstransporter. Det är därför 

nödvändigt att det finns god uppsikt och kontroll med avseende på dessa för att 

minimera risken för hinder i samband med transport. För att minimera konsekvenserna 

med avseende på dessa parametrar är det viktigt att agera direkt. Finns det dröjsmål i 

agerandet minimeras säkerheten för hinder och begränsningar. Detta grundar sig i att 

desto längre tid som har passerat desto svårare blir det att korrigera.  

 

5.3 Samband som har identifierats med Pearsons korrelationsanalys 
 

Förhållandet mellan den procentuella andelen nationell försäljning och andelen 

importerat material och råvaror 

Det framgår av Tabell 3.1 att samband mellan nationell försäljning och andelen 

importerat material och råvaror är signifikant. Enligt Bryman (2011) tyder signifikans 

på att ett samband råder mellan de undersökta variablerna. Korrelationskoefficienten 

uppgår till r= -0,453 vilket enligt Tabell 3.2 kan utläsas som en medelstark och negativ 

korrelation. Detta kan enligt Wahlgren (2008) avläsas som att när värdet för den 

nationella försäljningen ökar, så avtar andelen importerat material och råvaror).  

 

När den nationella försäljningen ökar är landet inte i behov av importerade material och 

råvaror i samma utsträckning. Detta kan bero på att det finns inhemskt material och 

råvaror och den ökade inhemska efterfrågan kan tillgodoses genom landets tillgångar 

och resurser. Jin och Jung (2018) betonar paradigmskiftet i Kina och menar att landet 

har en inhemsk efterfrågestyrd tillväxt vilket förklarar landets låga importvolymer. 

 

Sambandet mellan material och råvaror med inhemskt ursprung och importerat 

material och råvaror 

Enligt Pallant (2005) syftar korrelationsanalyser till att undersöka förhållandet mellan 

två variabler. I den upprättade korrelationstabellen (Tabell 3.1) åskådliggörs sambandet 

mellan material och råvaror av inhemskt ursprung och importerat material och råvaror. 

Det framgår att korrelationskoefficienten uppgår till r=-0,992 vilket indikerar på ett 

starkt linjärt samband. Vidare framgår det att korrelationen är negativ vilket innebär att 

när material och råvaror med inhemskt ursprung ökar så minskar andelen importerat 

material och råvaror med 0,992. En perfekt korrelation uppnås sällan enligt Pallant 

(2005), men en stark korrelation kan trots det påvisa att ett samband mellan de 

undersökta variablerna existerar. I detta fall är resultatet logiskt, eftersom Kina har stora 

tillgångar av inhemskt material och råvaror behövs inte lika omfattande importvolymer 

av material och råvaror. Av den anledningen minskar andelen importerade material och 

råvaror då andelen inhemskt material och råvaror ökar. Omvänt gäller för Sverige, då 
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det framgår av Svenskhandel (2014) att Sverige är ett importberoende land med högst 

importvärde per invånare vilket kan förklaras av den låga andelen material och råvaror 

av inhemskt ursprung. Kina är däremot ett export beroende land med omfattande 

tillgångar på material och råvaror av inhemskt ursprung vilket framgår av diagram 1. 

 

 

5.4 Förbättringsåtgärder och lösningar  
 

Transporttid  

Enligt Keyte och Locher (2008) kan ledtider definieras som “all den tid som förflyter 

under det att en aktivitet genomförs”. Olhager (2013) menar att ledtider berörs av fem 

olika faktorer, dessa är kötid, ställtid, bearbetningstid, väntetid och slutligen 

transporttid. För att reducera transporttiden måste samtliga faktorer effektiviseras så att 

tidsbesparingar kan uppnås genom hela kedjan. Detta eftersom att en vara inte kan 

levereras enligt angiven transporttid om inte övriga komponenter är tidsenliga. Sugimori 

et al. (2007) beskriver “Just- in- time” (JIT)  som ett arbetssätt där målsättningen är att 

förkorta transporttiden. JIT kan tillämpas genom att säkerställa att rätt mängd 

produceras vid rätt tillfälle med endast ett minimalt lager som innehåller vad som krävs 

för att hålla i gång dem aktuella processerna och därmed hålla tidsramarna. Detta styrks 

även av Johnsson och Mattson (2009) som menar att logistik är ett hjälpmedel för att 

säkerställa att material och produkter finns på rätt plats, vid rätt tillfälle och därmed 

reducerar transporttiden.  Det framgår av Ran et al. (2017) att leveranstider utgör mer än 

hälften av den totala transporttiden. Kresting (2012) betonar betydelse av ett 

välfungerande distributionssystem, vilket är en förutsättning för att effektivt hantera och 

leverera gods under en kort transporttid.  Ran et al. (2017) intygar även detta och menar 

att införandet av centraliserade distributionscentraler är ett hjälpmedel för att reducera 

order-till-leveranstid.  

 

 

Förlorat gods orsakat av stöld 

För att implementera förbättringsåtgärder med avseende på förlorat gods orsakat av 

stöld är det viktigt att kartlägga och identifiera vad det är som orsakar stöld. Olhager 

(2013) rekommenderar Genchi genbutsu vilket uppmanar till att “gå till källan”. Genom 

att gå till källan kan problem upptäckas och identifieras i ett tidigt stadium. Vanligtvis 

sker förbättringsåtgärder och lösningar efter att ett problem uppstått. Det kan 

exempelvis uppstå när produkter saknas. Olhager (2013) menar dock att genom att 

tillämpa Genchi genbutsu kan förlorade gods orsakat av stöld förebyggas genom att 

potentiella och befintliga problem identifieras. Vidare bör det upprättas handlingsplaner 

och strategier för åtgärder som minimerar risken för förlorat gods orsakat av stöld. 

Genom att gå till källan minskar risken för missförstånd.Vidare kan Genchi genbutsu 

underlätta beslutfattande, skapa konsensus samt uppfylla uppsatta mål (Olhager, 2013). 

 

Förlorat gods orsakat av skador  

Lumsden (2006) menar att en förpackning syftar till att hålla samman och skydda 

innevarande gods från skador och defekter. Lumsden (2012) definieras skador som 
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defekter som uppstår på det erhållna godset. För att förebygga andelen förlorat gods 

orsakat av skador anser Lumsden (2012) att effektiva och hållbara förpackningar som 

skyddar godset utformas. Hållbara förpackningar minskar förekomsten av skadat gods 

vilket ytterligare medför en ekonomisk vinning. Det gäller att utforma standardiserade 

förpackningar med en hög säkerhetsgrad för att säkerställa att godset skyddas. Utöver 

det har regler gällande införande av kvalitetsbestämmelser tillämpats. Dessa 

kvalitetsbestämmelser ställer krav på producenten, vilket vidare minskar risken för gods 

orsakat av skador. García-Arca et al. (2017) redogör för innebörden av ett hållbart 

arbete och menar att det finns tre dimensioner som utgör grundstommen för hållbar 

förpackningslogistik, dessa är: det ekonomiska-, sociala- samt miljömässiga 

perspektivet och ska ligga i åtanke under förbättringsarbete. Williams et al. (2008) 

menar att förpackningsdesign är en betydande faktor vid utformningen av utökad 

produktskydd. Vidare framgår det att förpackningsdesign är en vital del i det 

förebyggande arbetet av förlorat gods orsakat av skador. Nordin et al. (2010) betonar 

vikten av kundanpassade, säkra och användarvänliga förpackningar till olika ändamål 

och olika konsumenter. Genom att utforma förpackningar utifrån ändamål och 

produktegenskaper exempelvis farligt gods, kan andelen förlorat gods orsakat av skador 

reduceras avsevärt. 

 

Hinder som upplevs i samband med transport 

Sitek et al. (2017) menar att hinder inom distribution kan definieras som begränsningar 

med avseende på tillgänglig lagerkapacitet, urval av distributörer, transportens 

varaktighet och antal transportmedel. Dessa begränsningar kan förebyggas med hjälp av 

införandet av en restriktionsmodell som främjar beslutsfattandet. Restriktionsmodellen 

är ett hjälpmedel som kan tillämpas vid hinder i samband med transport, modellen gör 

det möjligt för företag att upptäcka begränsningar och hinder i ett tidigare skede. En 

optimal restriktionsmodell kan enligt Sitek et al. (2017) ha en betydande inverkan på ett 

företags planering, styrning och kontroll av produktion och distribution enhet. 

Restriktionsmodellen kan förklaras som ett stöd och hjälpmedel vid hinder som uppstår 

i samband med transport. Med restriktionsmodellen följs rutiner som berörda parter 

känner till och  möjliggör införandet av effektiva åtgärder och eliminering av problem.   
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6 Slutsatser och bidrag 

___________________________________________________________ 
 

I studiens avslutande kapitel besvaras de framkomna resultaten med avseende på valda 

forskningsfrågor och studiens syfte. 

___________________________________________________________ 

  

 

Studien syftade till att jämföra Sverige och Kina med avseende på utrikeshandel och hinder.  

6.1 Utrikeshandel 
I studien framkom det att den nationella försäljningen är betydligt större i Kina. Vidare framgår 

det att indirekt export sker i större utsträckning i Sverige än i Kina. Transporttiden av 

gods uppges vara längre för Kina än för i Sverige. Andelen importerat material och 

råvaror anges vara dubbelt så stor för Sverige i jämförelse med Kina.  

 

6.2 Hinder 
I Kina är förlorat gods orsakat av stöld ett mer förekommande problem än i Sverige. 

Förlorat gods orsakat av skador är däremot ett större hinder i Sverige än i Kina. Slutligen 

framgår det av resultatet att hinder som upplevs i samband med transport är vanligare 

bland företag i Sverige än i Kina. 

 

6.3 Förbättringsåtgärder och lösningar 

6.3.1 Hinder som förekommer i samband med transport 

 

Transporttid 

• Just- in- time 

• Implementera välfungerande distributionsssystem 

Förlorat gods orsakat av stöld 

• Genchi Genbutsu (gå till källan) 

Förlorat gods orsakat av skador 

• Utforma effektiva och hållbara förpackningar 

Hinder som upplevs i samband med transport 

•  Införande av en restriktionsmodell 
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Teoretiskt bidrag och praktisk relevans 

Denna studie syftar till att tillföra ett kunskapsbidrag genom nyanserad forskning med 

hjälp av envariabels- och flervariabelsanalyser, inom ett ämne som inte undersökts i stor 

utsträckning. Tidigare forskning inom det valda ämnesområdet berör främst allmänna 

studier kring ländernas utrikeshandel. Till skillnad från tidigare studier har 

avgränsningar gjorts för att studera en målgrupp som tidigare forskning inte tagit 

hänsyn till, detta innefattar framförallt den tillverkande sektorn. Vidare har studien 

baserats på data tillhandahållen av Världsbankens enkätundersökningar, detta är 

ytterligare ett tillvägagångssätt som kunnat urskiljas från tidigare forskning. En annan 

intressant aspekt som skiljer denna studie från övriga är de utvalda frågorna från 

enkäten  som valts att analyseras för att kunna identifiera och kartlägga skillnader 

mellan Sverige och Kina med avseende på ländernas utrikeshandel och hinder i 

samband med godstransport. Genom litteraturstudier av relevant och mer aktuell 

information har aktuell forskning och slutsatser kunnat härledas.  

 

Utrikeshandeln har medfört en global tillväxt vilket har en stor inverkan på Sveriges och 

Kinas totala försäljning och framväxt av konkurrenskraftiga marknadsandelar. Hindrena 

som uppstår i samband med transport förhindrar ländernas utvecklingsmöjligheter inom 

utrikeshandel. Av den anledningen har dessa aktuella fenomen en hög relevans. 

Företagare som konkurrerar på en dynamisk och global marknad kan ha nytta av att känna 

till de hinder som förekommer i samband med transport och hur dessa förebyggs på ett 

effektivt och lösningsorienterat sätt. Studien berör därmed ett nytt forskningsområde och 

tillför kunskap kring utbyteshandel och hinder för Sverige och Kina med hjälp av nutida 

forskning. 
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