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Sammanfattning  

För att ha möjlighet att använda lastfartyg måste det finnas hamnar. Hamnens uppgift är att 

vara den sammankopplade länken mellan sjötransporter och landtransporter. Syftet med 

denna studie är att titta på svenska hamnar och belysa de faktorer som påverkar hamnarnas 

utveckling. Med en ökad global handel och effektivare transporter är det viktigt att hamnen 

följer med i den utveckling som sker. 

Denna kvalitativa studie handlar om Gävle Hamns och Stockholms Hamns utveckling. Dessa 

skiljer sig åt då Gävle Hamn utvecklar godstrafiken och Stockholms Hamn i huvudsak 

utvecklar passagerartrafiken. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts fördelade på 

de bägge hamnarna med respektive kommun samt en sakkunnig inom området. 

Slutsatsen visar att sjötransporter idag fokuserar på att transportera ett enda godsslag per 

fartyg. Detta innebär att fartygen har ökat i storlek.  För att hamnens aktörer ska ha en 

möjlighet att konkurrera på en global nivå måste hamnen ha kapacitet att ta in större fartyg. 

Då hamnen ofta har tillgång till stora arealer med många olika aktörer verksamma inom eller 

i anslutning till området är samarbete och gemensam förståelse för hamnens utveckling en 

central del. När hamnen utvecklas finns det miljöfrågor att ta hänsyn till gällande 

byggnationer och den miljöbelastning som uppstår. 

Utvecklingsarbete är ett projekt som sträcker sig över lång tid och kräver mycket resurser i 

anspråk, både personal och ekonomi. Dock är det nödvändigt att investera i 

hamnverksamheten för att Sverige ska kunna vara en del av den globala marknaden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Länge var sjöfarten det dominerande transportalternativet, men efter järnvägens och 

vägtransportens intåg har sjötransporterna fått utstå hård konkurrens då de inte kan 

konkurrera med de landburna och luftburna transportslagen gällande ledtiden1 (Bergman, 

1999). Genom att bruka sjöfarten ökar möjligheterna till att frakta en större mängd gods vid 

varje transport då lastkapaciteten är mycket högre jämfört med andra transportmedel. Det 

blir dessutom en lägre kostnad per tonkilometer2, vilket gör det mer ekonomiskt att frakta 

gods till sjöss (Lumsden, 2006). 

För att ha möjlighet att använda sig av lastfartyg måste det finnas hamnar. Bergman (1999) 

beskriver en hamn som en ”gateway” eller en sluss, där godset endast passerar. Hamnen är 

därför beroende av andra transportalternativ för att kunna slussa vidare godset ut till 

slutkunden. Det finns två sorters hamnar; kommunalt ägda hamnar som behandlar flera 

olika sorters gods eller passagerartrafik, samt hamnar som ligger belägna i anslutning till en 

fabrik och behandlar råvaror eller slutprodukter som hör till den fabriken. 

Vanligtvis väljs transportmedel utifrån vad som ska fraktas. Sjöburna transporter väljs främst 

vid skrymmande gods som ska fraktas långväga medan landburen transport kan vara att 

föredra då det är en mindre mängd gods som ska komma fram snabbare. Det snabbaste 

transportalternativet att frakta en mindre mängd gods är genom flygfrakt. Detta kostar dock 

mer och vanligtvis transporteras bara lättare gods, som till exempel mikrochip eller medicin 

med flyget (Lumsden, 2006). 

Trots att de olika transportalternativen konkurrerar mot varandra är det även viktigt att de 

samarbetar (Bergman, 1999). Sjöfarten är i de flesta fall beroende av andra 

transportalternativ för att godset ska nå slutkunden och eftersom vi lever i ett samhälle som 

kräver allt snabbare leveranser och högre servicekvalitet är det av stor vikt att de olika 

transportalternativen samverkar. En framtida utveckling inom transportsektorn är beroende 

                                                           
1 Ledtid = Tiden från beställning till leverans 
2 Tonkilometer = antal ton gods som transporteras per kilometer 
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av den totala efterfrågan och hur denna efterfrågan kommer utvecklas på marknaden. Finns 

det inget marknadsutbyte finns det heller inget att transportera. En annan påverkansfaktor 

är den ekonomiska, som ligger till grund för hur expansionen av transporter anpassas och 

dess tendenser till förändring (Lumsden, 2006). 

I dagens samhälle är miljön ett ständigt debattämne och ökade miljökrav kommer ha en stor 

inverkan på den framtida transportutvecklingen. Lumsden (2006, s. 65-69) nämner en 

mängd olika utvecklingsfaktorer som kan vara avgörande för konkurrensen mellan 

transportalternativ eftersom de påverkar vilket transportmedel kunden väljer. Några av de 

viktigaste faktorerna han tar upp är:  

- Drivmedelskostnad. Fortsätter petroleumprodukterna att stiga i pris kommer det bli 

ekonomiskt oförsvarbart att använda sig av lastbilar som transportmedel. Då är 

järnvägen ett mer attraktivt alternativ.  

- Miljöhänsyn. Järnvägen anses vara det miljövänligaste transportalternativet och det 

blir mer vanligare idag att byggprojekt får i uppdrag att minimera användningen av 

lastbilar som transportmedel.  

- Resursutnyttjande och fordonsstorlek. Det går inte att konkurrera med sjöfarten 

gällande att transportera gods till lägre tonkilometer. 

- Transportstandard. Lastbilar har oftast en fördel med transportsäkerheten eftersom 

de transporterar en mindre mängd gods och har en förare för varje last, vilket gör att 

godset sällan blir skadat.  

- Konkurrens och teknisk utveckling. Sjöfarten och järnvägen har svårare att 

moderniseras eftersom järnvägsrälsen inte går att flytta på och ett fartyg tar många 

år att bygga. Här har flygplan och lastbilar en fördel.  

- Transporttid. För små snabba transporter är lufttransporter klart snabbaste 

alternativet. 

- Kapitalbindning. Vid en sjötransport som tar lång tid blir det mycket kapital bundet i 

transporten. 

Svenska Statens Offentliga Utredning (SOU) gjorde en förundersökning om strategiska 

godsnoder3 i det svenska transportsystemet i ett framtidsperspektiv (2007:59). Utredningen 

                                                           
3 Godsnoder = geografiska platser där omlastning och byte av transportmedel sker 
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lades slutligen ner men det SOU ville få fram var en hamnstrategi, det vill säga en plan för 

den framtida användningen av de svenska hamnarna. Detta för att hamnarna skulle brukas 

mer effektivt. Östersjön ses som ett tillväxtområde med potential och utredningen ville 

arbeta fram de bäst strategiskt utplacerade hamnarna. En avgörande faktor, menade 

utredningen, är också att hamnarna inte längre konkurrerar på ett lokalt plan utan snarare 

på en internationell nivå. Detta gör att det svenska transportnätverket måste samarbeta för 

att kunna konkurrera på en global marknad.  

1.2 Problematisering 

I och med Internets framväxt har kommunikationen underlättats märkvärt. Detta gör att 

internationell handel blir vanligare och statistik visar hur importen och exporten ökat i 

Sverige.4  

 

Figur 1.1. En sammanställning av Sveriges export- och importhandel med handelsnetto
5
 

Med den ökade internationella handeln har transporterna blivit en viktig del i samhället 

(Bergman, 1999). Många företag arbetar enligt Just-In-Time-filosofin som grundar sig i att 

varor ska levereras just då man behöver dem och inte behöva bekosta stora 

lagerhållningskvantiteter. Detta har lett till att transporterna idag är uppbyggda som ett 

                                                           
4 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____282817.aspx 
5
 Ibid. 
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kedjenätverk med omlastning till andra transportmedel för att optimera transportflödet, 

vilket i sin tur ställer högre krav på infrastrukturen. Olika transportmedel i en 

försörjningskedja påverkar och påverkas av varandra. Det betyder att de måste samarbeta 

för att kunden ska få sin vara enligt Just-In-Time-filosofin och bibehålla ett effektivt 

transportflöde. I och med detta är infrastrukturen viktig i det här sammanhanget eftersom 

det sätter begränsningar och ger möjligheter för de olika trafikalternativen (Mattsson, 2002). 

Bjørnland, Persson och Virum (2001) anser att infrastrukturen och transportmedlen normalt 

inte är anpassade till varandra. Infrastrukturen är oftast myndigheternas ansvar medan 

fordonen är i privat ägo. Därför tar det lång tid att genomföra förändringar i infrastrukturen 

medan transportmedlen förändras relativt ofta, vilket leder till att dessa två faktorer sällan 

utvecklas i takt med varandra.  

Gadde och Håkansson (1998) nämner tre viktiga punkter i ett nätverk. Dessa är koordinering, 

kunskapsuppbyggnad och påverkan. Koordinering handlar om att knyta samman 

aktiviteterna som finns i ett nätverk. Kunskapsuppbyggnad handlar om kunskapen om 

resursernas enskilda egenskaper för att på effektivaste sätt kunna kombinera dessa. Den 

påverkande rollen handlar om att göra anpassningar i sin egen verksamhet som kan öka 

effektiviteten i de aktivitetskedjor som finns i nätverket (s. 207-209). 

Hamnar är en viktig del i transportsystemet då de hamnaktiviteter som utförs kan skapa 

skalfördelar både för hamnen och för andra intressenter som är kopplade till den specifika 

hamnen. Den nya synen på transportlösningar kräver anpassningar och krav mellan olika 

transportalternativ vilket leder till att hamnen får ett större krav på utveckling (Armfelt-

Hansell, 1988). 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i en huvudfråga: 

Vilka faktorer påverkar svenska hamnars utveckling? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka två svenska hamnar och belysa de faktorer som 

påverkar hamnarnas utveckling. 
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1.5 Avgränsning 

Eftersom det finns både kommunalt- och privat ägda hamnar bör det noteras att uppsatsen 

endast kommer behandla kommunalt ägda hamnar då dessa hamnar har större variation på 

sin verksamhet. De privatägda hamnarna tillhör oftast en industri och fokuserar då enbart på 

en eller ett fåtal produkter.   

Studien avgränsas dessutom mot två medelstora svenska hamnar; Gävle Hamn och 

Stockholms Hamn, som får exemplifiera utvecklingen av svenska hamnar. 

1.6 Definitioner 

Anlöp = Ett fartyg anländer och avgår från en hamn 

Godsnoder = Geografiska platser där omlastning och byte av transportmedel sker 

Ledtid = Tiden från beställning till leverans 

Pir = En bottenfast utbyggnad i vattnet av sten eller betong som kan fungera som kaj eller 

vågbrytare 

Rangerbangården = En större samlingsplats för tåg och godsvagnar där vagnarna kopplas 

samman till olika utgående godståg. 

RORO-fartyg = Roll-On-Roll-Off, fartyg där lasten rullas alternativt körs ombord via fartygets 

lastramper. 

Stripping = Lossning av container 

Stuffning = Lastning av container 

TEU = Twenty-Foot-Equivalent-Unit, en måttenhet som visar antalet containrar räknat på 

storleken 20-fots-containrar. Detta för att kunna visa statistik. 

Tonkilometer = Antal ton gods som transporteras per kilometer 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Denna uppsats har en abduktiv ansats och med det menas att författarna tittat på empirin 

med hjälp av tidigare teorier från olika litteraturer (Alvesson & Sköldberg, 2008). För att få 

en djupare bild av hamnars utveckling har kvalitativa intervjuer genomförts. Kvalitativa 

intervjuer skiljer sig från kvantitativa genom att de genererar mer utförliga svar. Kvalitativa 

undersökningar är ofta enskilda intervjuer med fria svarsalternativ (Johannesson & Tufte, 

2003). Intervjuerna som genomförts i denna undersökning var semistrukturerade. 

Författarna hade ett antal punkter som de ställde frågor kring men utöver det fanns 

möjlighet till fria diskussioner beroende på vad respondenten ansåg vara relevant (Bryman & 

Bell, 2003, s. 363). Detta anser författarna passar denna studie då författarna inte besitter 

fullständig information utan behöver intervjuerna för att få tillgång till empirisk data. 

För att styrka empirisk data och för att få underlag till intervjufrågorna studerade författarna 

statistik och använde den som sekundärdata. Statistiken hämtades från Statistiska 

Centralbyrån samt myndigheten Trafikanalys. Statistiska Centralbyrån utför många av sina 

mätningar på uppdrag av regeringen eller andra myndigheter och Trafikanalys är en 

kunskapsmyndighet för transportpolitik, vilket gör att vi anser att dessa källor är trovärdiga. 

2.2 Urval 

De hamnar som valts för studien är Gävle Hamn AB och Stockholms Hamn AB. Hamnarna 

valdes då de representerar medelstora hamnar som huvudsakligen inriktar sig på olika typer 

fartyg vilket ger en bredd till studien.  

Respondenterna valdes genom ett subjektivt urval. Författarna handplockade de 

respondenter som de ansåg ha rätt kunskap inom området och förmåga att bidra med den 

information som behövs för att säkerställa det ursprungliga syftet. Snöbollsurval har också 

använts då vissa respondenter blev kontaktade efter rekommendationer (Denscombe, 

2009). De personer som kontaktats har valts då deras befattning framstått som relevanta för 

denna uppsats.  
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Företag/Kommun Respondent Befattning 

Gävle Hamn AB Ulf Wiik Säljare 

Gävle Hamn AB Ulf Boogh Logistikchef 

Gävle Kommun Göran Arnell Stadsfullmäktige 

Stockholms Hamn AB Kjell Karlsson Chef Infrastrukturutveckling 

Stockholms Hamn AB Lars Sundberg Hamnkapten 

Stockholms kommun/ 
Exploateringskontoret 

Staffan Lorentz Projekt ledare för Norra 
Djurgårdsstaden 

Stockholms kommun/ 
Stadshus AB 

Susanna Höglund Koncernkontroller 

Stockholms kommun/ 
Stadshus AB 

Carl-Eric Aroseus Konsult 

Ivar Lund & Co. Jonas Lövgren Hamnagent 

Figur 2.1 Tabell över respondenter 

Inom Gävle Hamn AB kontaktades Ulf Wiik som arbetar som säljare. Wiiks arbetsuppgifter är 

framförallt att sköta den mesta kontakten med hamnens kunder. Ulf Boogh är logistikchef, 

vilket innebär att han är ansvarig för planeringen av hamnens resurser. Dessa två 

respondenter anser vi besitter kunskaper som täcker över en stor del av verksamheten vid 

Gävle Hamn och sitter på mycket information som är aktuell för uppsatsen. 

Inom Stockholms Hamn AB kontaktades Kjell Karlsson som är chef för 

infrastrukturutvecklingen samt Lars Sundberg som är hamnkapten. En 

infrastrukturutvecklingschef ansvarar för den strategiska planeringen och utveckling inom 

hamnen. Hamnkaptenens uppgift är att fördela kajplatser åt fartygen som anlöper6 hamnen 

samt ge dessa fartyg den service som behövs. Det kan vara allt från sophämtning till att förse 

kajen med säkerhetsvakter. Även dessa respondenter anser författarna är relevanta för 

uppsatsen då de arbetat inom verksamheten under lång tid och kan ge oss en bra bild av hur 

hamnen utvecklas. 

Inom Gävle Kommun kontaktades Stadsfullmäktige Göran Arnell. Han ansvarar för 

infrastrukturfrågor för Gävle Kommun och är VD för Gävle Stadshus AB, Gävle Hamns 

moderbolag. Detta gör att han är väl insatt i hamnens arbete. 

De respondenter som kontaktades inom Stockholms Kommun var Susanna Höglund, Carl-

Eric Aroseus och Staffan Lorentz. Höglund är koncerncontroller och arbetar med hamnens 

                                                           
6 Anlöp = Ett fartyg anländer och avgår från en hamn 
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budget. Detta gör att hon är väl insatt i hamnens arbete. Aroseus har arbetat inom 

Stockholms Hamn under 20 år som bland annat administrativ chef vilket innebär att han 

både ser ur hamnens och kommunens perspektiv. Idag jobbar han som konsult på 

Stockholms Stadshus AB. Lorentz arbetar som projektledare för Norra Djurgårdsstaden och 

är alltså insatt i det utvecklingsarbete som påverkar hamnens utvecklingsplaner.   

För kompletterande information angående hamnverksamhet har Jonas Lövgren intervjuats. 

Han har arbetat med hamnrelaterad verksamhet sedan 1990 och jobbar idag på Ivar Lundh 

& Co. som hamnagent, vilket betyder att han är rederiets ombud när fartyg anlöper hamnen. 

Lövgren har stor erfarenhet av hamnverksamhet och kan förklara på ett tydligt sätt hur 

arbetet i hamnen går till. 

Vi anser att samtliga respondenter är lämpade för att svara på de intervjufrågor som 

används för att svara på syftet med denna studie. 

2.3 Genomförande 

För att få kontakt med lämpliga respondenter besöktes hamnarnas hemsidor, vilket gav en 

överblick av de anställda inom respektive hamn. För båda hamnarna kontaktades även 

sakkunniga utanför hamnorganisationen som rekommenderade personer inom hamnen som 

kunde svara på våra frågor. Vi formulerade sedan ett par övergripande frågor som 

representerade studien och kontaktade ett antal respondenter inom varje hamn. Ett visst 

bortfall var medräknat i denna fas, vilket gjorde att vi kontaktade fler respondenter än vad vi 

avsåg intervjua. Detta var en bra beräkning, då vissa avböjde på grund av tidsbrist eller 

bristande intresse. Tidsplanen var att genomföra intervjuerna inom loppet av två veckor, och 

att genomföra alla intervjuer för Gävle Hamn på en och samma dag. Respondenten 

kontaktades först per telefon för att vid intresse fortsätta korrespondensen via e-post. För 

de som efterfrågat skickades intervjufrågorna i förväg. Frågorna formulerades till viss del 

beroende på vilken befattning respondenten hade men det övergripande temat var 

densamme för alla respondenter. 

Samtliga intervjuer utfördes på respondentens arbetsplats i en av dem utvald lokal. Vid 

intervjuns början frågade vi om det var okej att intervjun spelades in och alla förutom en 

respondent accepterade detta. Vid den intervjun fördes noggranna anteckningar. Vi inledde 
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mötet med att berätta om oss själva och vårt syfte med studien för att sedan rikta frågan till 

dem och be dem berätta om sig själva och deras yrkesroll.  

Efter intervjuerna kontaktade vi respondenterna per e-post och tackade för att de tog sig tid 

samt bad om deras godkännande att använda namn och yrkesroll i den slutgiltiga uppsatsen.  

Insamlandet av primär och sekundär data kommer lägga grunden för analysen i uppsatsen. 

Sekundär data kommer bland annat att vara behjälplig för att tyda vad som ligger till grund 

för att import- och exporthandeln ökar i Sverige samt att det påverkar hamnarnas 

verksamhet. 

2.4 Trovärdighet 

Denna uppsats grundar sig på intervjuer. Denscombe (2009) skriver att desto fler 

respondenter som intervjuas och som svarar liknande desto mer tillförlitlig blir empirin. För 

att stärka tillförlitligheten har författarna valt att även träffa kommunen och på så sätt se om 

kommunens uppfattning skiljer sig från hamnens. Till studiens nackdel träffar intervjuarna 

endast respondenterna vid ett tillfälle, vilket kan påverka huruvida åsikterna är desamma 

under en längre period.  

Vidare skriver Denscombe hur lämplig data är i förhållande till forskningsfrågan som 

undersöks. Detta kan kopplas till huruvida respondenterna var rätt personer att träffa för 

denna uppsats. Vissa respondenter kontaktades genom att författarna rådfrågade personer 

som var insatta i hamnens organisation och detta kan ha bidragit till att personer med 

relevanta kunskaper svarade på frågorna. Samtidigt fanns alla medarbetare uppskrivna på 

respektive arbetsplats hemsida, vilket gjorde att författarna kunde se samtliga positioner 

som fanns inom organisationen och därefter välja ut dem som författarna fann lämpligast för 

studiens syfte. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Nätverk 
Ett nätverk är en uppsättning enskilda förbindelser som inte är oberoende av varandra, det 

vill säga en serie sammankopplade företag som på ett eller annat sätt är beroende av 

varandra (Gadde & Håkansson, 1998, s.109). I nätverket finns olika aktiviteter, resurser och 

aktörer som länkas samman mellan de olika företagen som befinner sig i nätverket. Gadde 

och Håkansson illustrerar en nätverksmodell med dessa tre variabler (s.112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Nätverksmodellen 

 

Varje enskilt företag spelar en viktig roll i ett nätverk. Antingen som aktör, utförare av 

aktiviteter eller hanterare av resurser. Detta betyder att det enskilda företagets funktion i 

nätverket kommer att påverka andra företag som finns anslutna i systemet av ihoplänkade 

företag.  

Aktörer 
På olika nivåer – från 
individuella till grupper av 
företag – aktörer försöker 
att öka sin egen kontroll i 
nätverket. 
 

Resurser 
Resurser är heterogena, 
mänskliga och fysiska som 
är ömsesidigt beroende av 
varandra. 

Aktiviteter 
Aktiviteter inkluderar 
förändringar, transaktioner, 
aktivitetscykler och 
transaktionskedjor. 

Aktörer kontrollerar resurser; 
vissa enskilt och andra 
gemensamt.  
Aktörerna har en specifik 
kunskap om resurser. 

Aktiviteter binder resurser till 
varandra. Aktiviteter förändrar 
eller utbyter resurser genom 
användning av andra resurser. 

Aktörer utför aktiviteter. 
Aktörerna har en specifik 
kunskap om aktiviteter. 

Nätverk 
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Aktörer: Aktörer har en viktig del i att få nätverket att hålla samman samtidigt som de ska 

främja sina egna intressen för att fortsatt kunna konkurrera och vara en stark länk i 

nätverket av företag. Ett exempel kan vara hur ett köpande företag kan påverka en 

leverantör att utvecklas i en riktning som kan gynna företaget som köper från just denna 

leverantör. Det som är viktigt för de aktörer som är med i nätverk är att de har uppsikt och 

information om andra aktörer för att kunna påverka och dra nytta av dessa i nätverket 

(Gadde & Håkansson, 1998, s.162). 

Resurser: Resurser finns både internt och externt i företag och omfattar en mängd olika 

delar i företaget. Allt från personal, kommunikationssystem, anläggningar, maskiner etc. 

Samtidigt finns en resursbas som kommer utifrån den externa miljön där företag är 

verksamma. Där återkopplas affärsförbindelserna och det företagen lyckats bygga upp med 

kunder och leverantörer till det egna företagets resurser. Resurserna byggs successivt upp 

under företagens livstid (Gadde & Håkansson, 1998, s.141) 

Aktiviteter: Nätverk består av en mängd olika aktiviteter; kunder, kunders kunder, 

leverantörer, leverantörers leverantörer, företag et cetera. Var och en av dessa har något 

specifikt att tillföra. Det kan handla om transporter, produktioner, försäljning, montering och 

så vidare. Det är viktigt att veta vem som ska ansvara för vad mellan aktörerna så att inte 

missförstånd och oenighet uppstår eftersom detta skulle påverka nätverket negativt. 

Exempelvis om leverantörerna ska ordna med alla transporter och stå för försäkringarna 

eller om det är företaget som köper in produkterna eller tjänsterna (Gadde & Håkansson, 

1998, s.113). 

Edgren och Skärvad (2010) menar att nätverk eller nätverksorganisationer består av 

samarbeten mellan flertalet olika enskilda företag. Dessa företag tillhandahåller produkter 

eller tjänster och nätverket skapar möjligheter för företagen att både uppnå egna och 

gemensamma mål. Exempel på mål som företagen kan uppnå är att höja effektiviteten, 

flexibiliteten, innovationen och kompetensen. Det som skiljer denna modell för organisering 

av verksamhet jämfört med den klassiska organisationsmodellen är bland annat att man 

äger nätverksorganisationen gemensamt med en viss hierarkisk struktur. Företag inom 

nätverken utformar kontrakt mellan sig och beroende på hur väl integrerade företagen är 

med varandra kan kontrakten vara formella eller informella. Tanken med att man som 
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organisation i ett nätverk vill uppnå kostnads- och differentieringsfördelar är att utveckla det 

entreprenörmässiga som finns i varje enskilt företag. Man vill driva på företagen i nätverket 

så att de är framstående i sin verksamhet för att säkerställa och stärka kedjorna som finns 

mellan företagen i det nätverk som man tillhör (Edgren & Skärvad, 2010, s.14-16). 

Sammanfattningsvis nämner Edgren och Skärvad (2010) några punkter som beskriver företag 

som ingår i ett nätverk: 

 Företagen samarbetar med andra företag istället för att integrera verksamheten 

vertikalt och göra allt i egen regi. 

 Företagen styr de resursflöden som finns i företaget med hjälp av 

marknadsmekanismer och avtal med samarbetspartners i stället för administrativa 

processer. 

 Företagen har ökad aktivitet och interaktivitet mellan köpare och säljare jämfört med 

traditionella relationer mellan kunder och leverantörer. 

 Relationsutvecklingen ombesörjer förtroenden och fördelar genom att nätverka. 

 Företagen vill skapa självständighet och oberoende förhållanden till nya företag som 

kan tänkas etablera sig i nätverket. Dock ska de företagen vara införstådda och 

acceptera de regler som är satta för samarbeten i nätverket. 

Nätverksteorin kommer vara behjälplig vid analyseringen av hur samarbetet mellan företag 

och intressenter äger rum i hamnen. Genom denna teori kommer författarna få hjälp att se 

de aktörer som besitter någon form av koppling till hamnen, vilka resurser dessa aktörer 

tillhandahåller samt vilka aktiviteter som utförs av vilka aktörer. 
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3.2 Värdestjärnan 
Värdestjärnan är en modell som tillhandahåller sätt att se på hur aktörer och företag genom 

gemensamma ansträngningar kan skapa ett värde för alla intressenter som är involverade i 

ett system av företag och dess kunder. Detta kräver att aktörerna är villiga att göra 

förändringar i relationen mellan varandra. Detta genom att förändra och omfördela ansvar 

och utförande av aktiviteter mellan aktörerna beroende på vilka resurser som finns till 

förfogande. Modellen går att likna med en innovationsprocess som har fokus på samarbetet 

och hur användandet av resurserna sker på bästa sätt för att skapa värde eller fördelar vilket 

kan leda fram till nya produkter eller tjänster (Normann & Ramirez, 1995 s.55). 

 

 

Figur 3.2 Illustration av Värdestjärnan 

 

Genom denna modell kommer författarna kunna visualisera hur hamnens olika aktörer 

kopplas till varandra. Eftersom två hamnar har valts kommer modellen användas enskilt på 

respektive hamn. 
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Kunder Leverantörer 

Infrastruktur 
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4 Empiri 

4.1 Sveriges Hamnar 

En hamn består av ”vattenbassänger” utrustade med kajer, som skyddar de fartyg som ligger 

för lastning och lossning mot starka vindar och höga vågor.7 Alla hamnar är individuellt 

anpassade efter regionen (Bergman, 1999). Det vill säga att en hamn har kapacitet för det 

som är nödvändigt i området. I närheten av skogsindustrin finns det skogsindustrihamnar, i 

närheten av flygplatser finns hamnar som bland annat sköter leveranser av flygbränsle etc.  

Morgan (1958 s. 13, se Bergman, 1999) beskriver en hamn följande: 

”A port is a place equipped to facilitate the necessary relations between ships, as agencies of 

sea transport, and the land.” 

En hamn är utrustad med ett antal kajer som fartygen anlöper. Kajerna ser olika ut beroende 

på vilket varuslag som ska lossas eller lastas. Vid transporter av petroleumprodukter eller 

liknande finns det slangar och rör som kopplas ihop med fartyget. Vid övrig godshantering av 

till exempel skrot eller trävaror sker lasthanteringen med en kran som lossar eller lastar 

godset. Godset läggs vanligtvis på marken eller direkt i anslutande lastbilar. Vid hantering av 

mindre produkter, såsom träpellets eller gipssten är det även vanligt att godset läggs direkt 

på ett rullband som för godset in i en anslutande lagerlokal. De som arbetar vid kajerna 

kallas ofta stuveriarbetare. Stuveriarbetare kommer vanligtvis från ett eget bolag eller ett 

dotterbolag till hamnverksamheten (Lövgren).  

Kajer som är anpassade till passagerarfartyg utformas liknande en ankomsthall eller 

biljetthall där passagerarna bland annat kan hitta information om staden de besöker. Vissa 

passagerarfärjor har även RORO8-möjligheter där bilar parkeras under däck. För att det ska 

vara utförbart finns det ramper som ger möjlighet att köra ombord fordonen (Lövgren).  

Samtliga respondenter inom de två hamnorganisationerna talar om den containerisering 

som sker i världen där allt fler laster som tidigare fraktats med bulkfartyg numer går i 

container. Detta gör att omlastningen effektiviseras men det gör det även enklare för 

                                                           
7
 http://runeberg.org/uppfinn/7/0551.html 

8 RORO-fartyg = Roll-On-Roll-Off, fartyg där lasten rullas alternativt körs ombord via fartygets lastramper. 

 

http://runeberg.org/uppfinn/7/0551.html
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rederierna eftersom de kan frakta en mindre mängd gods tillsammans med andra containrar 

som innehåller laster från andra företag (Wiik, Karlsson et.al.).  

Fartygen växer även i storlek. Sjöfartsverket visar statistik på hur godsvolymen ökat med 

trettio procent mellan 1999 till 2005. 9 Fartygens storleksökning illustreras på bilden nedan.  

 

Figur 4.1 Fartygen växer i storlek 

Anledningen till fartygens ökade storlek är bland annat beroende på att fartygen idag är mer 

specialiserade, de anpassas utifrån att enbart frakta en viss sorts gods. Tidigare kunde fartyg 

frakta både olja och containers, medan de idag fraktar bara olja eller bara containers. Detta 

gör att det även blir billigare frakt då det blir möjligt att frakta en större mängd gods från 

samma leverantör vid samma tillfälle (Lumsden, 2006). 

                                                           
9
 http://www.publikt.se/artikel/allt-storre-fartyg-i-svenska-hamnar-30344 
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Figur 4.2 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd (2011) 

Ungefär hälften av den svenska godshanteringen utförs i de fem största hamnarna i Sverige. År 2011 

beräknades Göteborg vara den största hamnen och hanterade det året ungefär 41 miljoner ton.10
 

                                                           
10

 http://trafa.se/PageDocuments/Sjoetrafik_2011.pdf  

http://trafa.se/PageDocuments/Sjoetrafik_2011.pdf
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Figur 4.3 Hamnars godshantering
11

 

Denna figur visar de 10 största svenska hamnarna gällande godshantering under åren 2000 

till 2009. Göteborg och Brofjorden är de två i särklass största hamnarna i Sverige gällande 

den totala hanterade godsmängden, medan de övriga åtta hamnarna är någorlunda lika i 

storlek gällande godshanteringen. 

 

                                                           
11
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Figur 4.4 Gods som passerar svenska hamnar
12

 

Enligt figur 4.4 ovan syns en uppåtgående trend gällande mängden gods som passerar 

svenska hamnar. Minskningen 2008-2009 var en effekt av den globala finanskrisen.13 

 

Figur 4.5 Antal kryssningsanlöp i svenska hamnar och antal besökande kryssningspassagerare 2001-2011
14

 

Som bilden visar påverkades inte passagerartrafiken av finanskrisen. 

De två följande avsnitten beskriver Gävle Hamns och Stockholms Hamns verksamheter med 

respektive kommun för att få en inblick i den svenska hamnverksamheten. 
                                                           
12

 Trafikanalys Statistik för åren 2000-2011 
13

 Ibid. 
14

 http://trafa.se/PageDocuments/Sjoetrafik_2011.pdf 
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4.2 Gävle Hamn 

Följande empirisk data är en sammanställning utifrån intervjuerna med Ulf Boogh och Ulf 

Wiik vid  Gävle Hamn AB samt en elektronisk källa som kompletterar intervjuerna. 

Gävle Hamn AB ägs till hundra procent av Gävle Kommun genom Gävle Stadshus AB. Gävle 

Stadshus AB har i uppgift att samordna alla kommunalt ägda bolag för att optimera de 

gemensamma resurserna.15 Styrelsen är kommunalt tillsatt och formas utifrån kommunens 

mandatpartier. 

Gävle Hamn AB finansierar själva sina kostnader och drivs enligt företagsekonomiska 

grunder. Cirka 5 miljoner ton gods passerar årligen hamnen. Godsslaget varierar med allt 

från massavedsprodukter och skrot till flygbränsle. Gävle Hamn AB äger all infrastruktur 

inom hamnområdet, vilket betyder att de lättare kan fatta beslut om utveckling och 

förändring. Dock är det staten som ansvarar för infrastrukturen till hamnområdet, det vill 

säga järnvägen och vägarna står Trafikverket för medan Sjöfartsverket ansvarar för farleden.  

Hamnen har ett tiotal kajer utspridda på tre platser i Gävle; Fredriksskans är den största 

hamnen där allehanda gods passerar. Granudden och Karskär ligger i anslutning till 

Korsnäsfabriken och skeppar fabriksrelaterat gods. Det finns en järnvägsförbindelse mellan 

kajerna som underlättar för transporter mellan hamnområdena. 

I Fredriksskans Hamn är även Gävle Containerterminal (GCT) verksam, som är den tredje 

största containerterminalen i Sverige och hanterar cirka 140.000–150.000 TEU16 per år. GCT 

är ett eget bolag där bland annat Gävle Kommun har 20 procent av aktierna. De arrenderar 

yta av hamnen och hamnens stuveri arbetar med stuffning17 och stripping18 av containrar. 

Inom hamnområdet hyr flera hamnrelaterade verksamheter lokaler och bedriver i dessa sin 

verksamhet. Oljebolag har cisterner där de förvarar sin olja men det finns även 

kontorslokaler för företag som är i behov av att bedriva sin verksamhet i närhet av hamnen. 

Gemensamt för alla företag som arrenderar sin plats i hamnen är att deras verksamhet 

måste vara hamnrelaterad. 

                                                           
15

 http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Bolag-och-forbund/  
16

 TEU = Twenty foot equivalent unit, en måttenhet som visar antaler containerar räknat på storleken 
tjugofotscontainrar. 
17

 Stuffning = Lastning av container 
18

 Stripping = Lossning av container 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Bolag-och-forbund/
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Hamnen håller på att byggas ut och Sjöfartsverket driver ett muddringsprojekt för att göra 

passagen in till hamnen mer effektiv och säker. Gävle Hamn passar i samband med detta på 

att utöka kajerna samt bereda dem för mer djupgående fartyg. De beräknar att kunna utöka 

kajkapaciteten med cirka 50 procent. Den nya landmassan byggs i havet eftersom det inte 

finns plats för den utökade hamnen på land. Hamnen kommer använda sig av den 

havsbotten som muddras upp för att bygga den nya landmassan. Genom denna utbyggnad 

beräknar hamnen rusta sig för en lång tid framöver. 

I centrala Gävle ligger en kombiterminal i anslutning till rangerbangården. Denna planeras 

flytta närmare hamnområdet inom ett par år. Detta vill de göra för att effektivisera 

transporterna bättre. I hamnens investeringsplan beräknar de ha bytt ut hela fordonsparken 

innan år 2014. 

4.3 Gävle Kommun 

Från Gävle Kommun har författarna intervjuat Göran Arnell. Följande avsnitt bygger på den 

intervjun. 

Även om Gävle Hamn AB ska vara självförsörjande, det vill säga själva investera i 

förbättringsarbetet är kommunen med och stödfinansierar. Då kommunen ser ett intresse av 

att det går bra för deras hamn ändras inte styret märkvärt beroende på vilka partier som 

sitter i ledningen, och kommunen låter hamnen styra sitt utvecklingsarbete själv. 

Samarbetet mellan hamnen och kommunen går via hamnens VD samt kommunpolitikerna i 

styrelsen och den gemensamma uppfattningen mellan de två parterna är att samarbetet 

fungerar bra. 

Lösningarna på vilket transportalternativ som ska användas styrs av avståndet som gäller för 

den aktuella transporten. Sandvik som ligger i Sandviken 2 mil utanför Gävle väljer att 

transportera sitt gods till Gävle hamn på lastbil då det ej är ekonomiskt försvarbart att lasta 

om godset till järnväg medans SSAB i Borlänge som har 12 mil till Gävle Hamn får en billigare 

transport genom att välja järnvägen. 

Arnell ser hamnens utveckling som en möjlighet för fler arbetstillfällen och att företag kan 

etablera sig i regionen. Det är dock inte det avgörande utan ett sätt för att få regionen att 

fungera; att skapa ett export- och importflöde för företag. Gävle kommun har en 

utvecklingsplan som sträcker sig till 2025 där de planerar att göra omstruktureringar av 
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regionens infrastruktur. I utvecklingsplanen beräknar kommunen bland annat att flytta 

rangerbangården utanför centrala Gävle, bygga ut järnvägsnätet så att gods smidigt kan 

transporteras norrut, söderut och västerut samt utveckla Gävles roll som logistikcentrum då 

allt gods som går norrut passerar Gävle. 

4.4 Stockholms Hamnar 

Följande avsnitts empiriska data kommer ur intervjuer med Kjell Karlsson och Lars Sundberg, 

Stockholms Hamn AB. 

Stockholms Hamn AB ägs av Stockholms Kommun till hundra procent via Stockholms 

Stadshus AB. Sedan 1992 är Stockholms Hamn även delägare till hamnen i Nynäshamn och 

Kapellskär. Hamnen i sig äger ingen mark utan har ett nyttorättsavtal med kommunen som 

innebär att de får driva och underhålla marken såsom det vore deras egen, mot en avgift. 

Hamnen i sin tur arrenderar ut delar av lokaler samt viss mark till andra bolag. 

Stockholms Hamn sträcker sig från Lidingöbron i Värtahamnen bort till Louddens oljehamn 

bortanför Frihamnen. Louddens oljehamn kommer så småningom avvecklas och planen är 

att i stort sett all godstrafik ska förflyttas från Stockholms innerstad till Nynäshamn och 

Kapellskär. Stockholms Hamn äger även stadsgårdskajerna samt alla innerstadskajer med 

undantag för södra delen mot Hammarby Sjöstad. Stockholms Hamn är Sveriges största 

passagerarhamn. Passagerartrafiken beräknas varje år bidra med ungefär 5,5 miljarder 

kronor till staden. 

Kapellskärs Hamn AB ligger i Norrtälje och är en ren RORO-hamn, med passagerartrafik till 

Åland.  Godset går mestadels till Finland och Estland. Norrtälje kommun har en 

minoritetsandel i bolaget på nio procent, resterande procent ägs av Stockholms Hamn. 

Stockholms Hamn AB äger dessutom Nynäshamns Hamn AB till 100 procent. Men 

Nynäshamns Hamn AB är i sin tur delägare i ett markbolag tillsammans med Nynäshamns 

Kommun. Bolaget heter Nymark AB och parterna äger 50 procent vardera. I Nynäshamn 

finns det i dagsläget ingen godstrafik utan färjor som går främst till Gotland men även till 

Polen och Lettland.  

Norvik är Stockholms Hamns nya projekt i Nynäshamn där de kommer att bygga en 

kombiterminal för Containertrafik samt RORO-fartyg. Det är främst hit som godstrafiken i 
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Stockholm kommer flyttas. Bland annat kommer containerterminalen som idag är placerad i 

Frihamnen och hanterar cirka 30.000 TEU per år i framtiden flyttas till Norvik. Detta är en del 

i den långsiktiga planeringen för Stockholms Hamnar; i Värtahamnen och Frihamnen 

kommer endast passagerartrafiken finnas kvar med undantag för Fortums verksamhet.  

Det är stora ombyggnationer planerade i Värtahamnen och Frihamnen. Den 135.000 

kvadratmeter stora hamnen kommer koncentreras till en mindre andel mark under 

förutsättningen att de bygger ut en pir19 med 85.000 kvadratmeter. Kommunen kommer 

bygga bostäder och kontorslokaler i anslutning till hamnen motsvarande 85.000 

kvadratmeter. Hamnen kommer alltså inte ändras i storlek, ytan kommer endast förflyttas 

och optimeras. 

Infrastrukturen i anslutning till Stockholms Hamns hamnar kommer att utvecklas i och med 

planerna kring Norra länken som kommer gå till Värtahamnen, samt att väg 73 till 

Nynäshamn nyligen blivit ombyggd. Detta är inget som hamnen drivit utan Karlsson anser att 

utvecklingen ”gått dem i händerna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Pir = En bottenfast utbyggnad i vattnet av sten eller betong som kan fungera som kajer eller vågbrytare 
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4.5 Stockholms Kommun 

Detta avsnitt bygger på intervjuer gjorda med Staffan Lorentz, Susanna Höglund och Carl-Eric 

Aroseus. 

Då det råder bostadsbrist i Stockholm bygger kommunen fortlöpande fler bostäder i hög 

takt. För tillfället är en av planerna att bygga bostäder och kontorslokaler i Nora 

Djurgårdsstaden, däribland på Stockholms Hamns område i Frihamnen, Värtahamnen och 

Loudden. Detta betyder att hamnen måste koncentrera sig till ett par pirar. På grund av 

denna utveckling är det viktigt med en god dialog mellan hamnen och Stockholms Stad. 

Tanken är att hamnen ska finansiera sin egen utveckling men i det här fallet är det staden 

som är intresserad av marken och eftersom de har manat på hamnen att komma med en 

utvecklingsplan är staden med och stöttar finansiellt. Även om hamnen inte är ägare av 

marken utan endast arrenderar den, frånträder de stora ytor mark, vilket gör att staden 

måste bidra med finansiellt stöd för att hamnen ska ha möjlighet att göra denna förändring. 

Stockholms Kommun är väl medveten om att hamnen har en stor betydelse för regionen. 

Passagerarfärjorna och kryssningsfartygen som anlöper Stockholm genererar mycket pengar 

till turistnäringen och det är viktigt att kommunen är delaktiga och bidrar till att turister trivs 

i Stockholm. En del av utvecklingen är att göra Stockholm mer attraktivt för turister. Det 

handlar bland annat om att skapa bra kommunikationer till och från hamnen. 

Respondenterna anser att trafiken som finns i Stockholm bygger på tre delar; färjetrafik, 

kryssningstrafik och godstrafik. Dessa delar är lika viktiga för hamnen, dock ser de att 

avvecklingen av godstrafiken till Värtahamnen, Frihamnen och Loudden är en nödvändighet, 

då Stockholm lider av platsbrist och godset smidigare kan hanteras utanför staden. 
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5 Analys 

5.1 Analys utifrån Nätverksmodellen 

Aktörer 

Samtliga respondenter inom hamn och kommun tycker att det är viktigt med en god dialog 

mellan hamnen och kommunen. Då det, i detta fall som författarna tittat närmare på, är 

kommunen som äger hamnen, måste kommunen stötta hamnens framtidsplaner och inse 

värdet av en fungerande hamn i regionen. Gadde och Håkansson skriver att genom att ingå i 

ett nätverk kan aktörerna dels främja sina egna intressen samtidigt som det är en stark länk 

av företag som kan konkurrera mot andra nätverk. Kommunerna verkar inte tycka att det är 

ett problem; de låter hamnen ha fria tyglar då kommunen vill att hamnen ska växa eftersom 

det i sin tur ger ett gott resultat i respektive kommun.  

Hamnens utveckling bidrar också till flertalet arbetstillfällen och sysselsättning då det är 

många byggarbetare som är inblandade i utbyggnationerna. Samtidigt gynnar 

utbyggnationerna rederierna vars fartyg anlöper hamnen, samt kunder som använder 

hamnen för att transportera sina varor. 

Det finns inga statligt ägda hamnar i Sverige. Detta går att jämföra med övrig infrastruktur, 

som i många fall ägs av staten. Staten står för mycket av infrastrukturen runt omkring 

hamnen. Det utvecklas vägar och järnvägar till hamnområdet som inte hamnen behöver 

finansiera utan det är en utveckling som staten bekostar.  

Resurser  

Resurser som kan kopplas till hamnens verksamhet är en mängd olika infrastrukturer som 

järnväg och bilväg, både inom och i anslutning till hamnområdet. Farleden in till hamnen är 

också en enorm resurs som måste vara väl fungerande. Då fartygen blir större måste 

hamnen följa utvecklingen och öka sin kapacitet för att kunna ta emot fartygen. Det 

geografiska läget är ytterligare en resurs. Stockholm ligger bra till för passagerartrafik då 

många vill uppleva staden samt den fina passagen in genom skärgården. Gävle har en fördel 

för godstrafiken då all norrgående järnvägstrafik passerar regionen och det finns mycket 

industrier i närliggande regioner.  



 
 

25 

Hamnområdet kan vara en begränsning i de fall där det inte finns plats för hamnen att växa. 

Finns det däremot plats i anslutning till hamnen är hamnområdet en resurs som kan utökas 

och generera mer intäkter till hamnverksamheten.  

Om hamnens kapacitet ökar krävs det en anpassning av de existerande resurserna för att 

kunna hantera den ökade kapaciteten. Exempel på dessa resurser kan vara personal, 

maskiner, magasin, cisterner och annat som kan kopplas till hamnverksamheten. 

Hamnområdet är en populär plats för övriga verksamheter. Dels för att det är många företag 

verksamma inom hamnområdet, vilket gör att kontaktnätet för de som är verksamma inom 

området är stort. Om fler aktörer vill söka sig till hamnen måste hamnen utvecklas. I en 

hamn krävs det finansiella resurser. Dels för att kunna utveckla hamnen, men även för att 

driva den. Därför drivs hamnen enligt företagsekonomiska grunder, vilket inte framstår som 

något problem eftersom det finns det många olika intressenter inom hamnen eller hamnens 

närområde som är villiga att satsa finansiellt.  

Aktiviteter  

En viktig aktivitet för både Stockholms Hamn och Gävle Hamn är idag utvecklingsarbetet. Det 

är en tillfällig aktivitet som sker intensivt under ett par år med många års uppehåll 

däremellan.  

Andra aktiviteter som kopplas till aktörer och resurser inom hamnområdet är bland annat 

stuveriarbetet med lossning och lastning av fartyg. Det finns även lossning och lastning för 

de transporter in och ur hamnområdet samt magasinering. När det gäller passagerartrafik är 

aktiviteterna främst kopplade till reseupplevelsen, vilket innebär att ta sig till hamnen på ett 

smidigt och effektivt sätt. Hamnen säljer aktivt tjänster för att verksamheten ska flyta på 

samt arrenderar ut områden i hamnen, ofta till verksamhetsnära företag. Samtidigt sker det 

fortlöpande avtalsförhandlingar så att alla parter känner ett givande samarbete för att bidra 

till att samarbetet kan fortgå under långa tidsperioder.  

Något som influerar aktörer, aktiviteter och resurser i dagens samhälle är den ökade 

medvetenheten om miljön. Det är en omdebatterad fråga och företag försöker påverka sina 

intressenter att tänka mer miljömedvetet. Det märks tydligt hur influerad hamnens 

utveckling är av miljödebatten i samhället. All utveckling sker så miljömedvetet som möjligt 
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och omfattar allt från muddringstillstånd från miljödomstolar till att hamnen måste arbeta 

förebyggande med miljöfrågorna och säkra framtida miljökrav. 

5.2 Analys utifrån Värdestjärnan 

Genom att analysera hamnarna utifrån Normann och Ramirez värdestjärna analyseras 

respektive hamn mer på djupet. Värdestjärnan kan hjälpa till att identifiera gemensamma 

ansträngningar som skapar värde för alla intressenter som är kopplade till hamnen.  

Gävle Hamn 

 

 
Figur 5.1 Värdestjärna för Gävle Hamn AB 

   

Gävle Hamn AB är det centrala i modellen. De har ett hamnområde som innefattar bilvägar, 

järnvägar och magasin där hamnen står för underhållet. Inom hamnområdet finns ett antal 

magasin för godsförvaring. Godset i magasinen prepareras för vidare transport. Ofta är det 

ett företag som hyr plats åt sitt gods. Gävle Hamn hyr endast ut mark och kontorslokaler åt 

sjörelaterad verksamhet. Det kan vara cisterner åt petroleumbolag som exempelvis Statoil 

eller kontor åt en speditör.  
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Kunder och Leverantörer 

Det finns olika sorters leverantörer som kan kopplas till hamnen. Allt från leveranser av 

kontorsmaterial till byggentreprenader. En av de viktigaste leverantörerna är de som 

levererar maskinell utrustning till hamnen, exempelvis kranar. Det är viktigt med ett nära 

samarbete då utrustningen måste fylla en funktion för hamnens framtida utveckling. När det 

gäller Gävle Hamn AB vill de ta in större fartyg vilket innebär att de behöver ha större kranar 

med högre lastnings- och lossningskapacitet. Denna utrustning är ofta tekniskt avancerad 

vilket innebär att det dessutom är viktigt att ha en serviceplan där leverantören snabbt kan 

komma att hjälpa vid de fall utrustningen fallerar. 

Gävle Hamns kunder är de företag som vill transportera sitt gods via hamnen. Gävleregionen 

ligger i ett bälte av tung industri med företag som SSAB, Sandvik och Korsnäs. Dessa företag 

exporterar mycket gods och för dessa exporter är sjöfarten det mest ekonomiska. Eftersom 

den globala handeln ökar måste hamnen se till att kunderna kan vara med som en 

konkurrent ute i världen. Dock är godstransporter konjunkturkänsliga och det finns en risk 

att hamnverksamheten går sämre under de år då lågkonjunktur råder. 

Hav, Farled, Järnväg och Bilväg 

Det finns flertalet anslutningsvägar till Gävle Hamn. En anslutning är bilvägen och för att den 

ska vara så effektiv som möjligt krävs det att vägen underhålls regelbundet. Det är en viktig 

detalj för att lastbilar ska kunna ta sig fram på vägen utan komplikationer och underhållet av 

vägarna står staten för genom Trafikverket. Järnvägen är också Trafikverkets ansvar. Även 

detta alternativ av anslutning kräver att spåren får en direktanslutning till hamnen för att 

sedan kunna fortsätta transporten vidare i rätt riktning utan att behöva passera 

rangerbangården. Detta är av största värde med tanke på den mängd gods en järnväg kan 

transportera. Fartygen som kommer från havet måste anlöpa till en hamn via en farled. Den 

farleden måste anpassas till fartygens växande storlek. Även här behövs det underhåll då 

botten rör sig av geologiska skäl. Det är Sjöfartsverket under staten som ansvarar för att 

farleden är en säker passage. 
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Staten 

Staten har ett ansvar att främja infrastrukturen i Sverige. Det handlar om effektiva 

kommunikationsleder som järnväg, bilväg och farleder till hamnar. Det är viktigt för svensk 

inrikes- och utrikeshandel att staten underhåller infrastrukturen för att underlätta för 

svenska företag att få en marknadsandel på den globala marknaden. 

Kommun 

Då Gävle Hamn AB ägs av Gävle Kommun är det viktigt att kommunen ger hamnen möjlighet 

att växa. Det handlar om att kommunen kan erbjuda finansiella resurser och stötta 

hamnverksamhetens utveckling. Samtidigt har kommunen även ett ansvar att påverka staten 

så rätt satsning görs på infrastrukturen i anknytning till Gävle Hamn. 

Sammanfattning  

Det behövs ett system av transportslag; antingen järnväg och hamn, bil och hamn eller en 

kombination av alla tre transportslagen. Samtidigt som staten ansvarar för infrastrukturen, 

har transportbolagen ett ansvar mot sina kunder och intressenter att de har rätt 

fordonsbärare för att kunna transportera godset via väg eller järnväg eller via ett annat 

fartyg på havet. En växande faktor som alla företag och intressenter måste ta i beaktande 

idag är miljöfrågan. Transporterna måste anpassas så att miljöbelastning blir så minimal som 

möjligt och med det i beaktande måste man börja tänka i rationella former gällande 

transporter. Därför finns det ett behov av ett mer enhetligt transportsystem som är effektivt. 
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Stockholms Hamnar 

 

Figur 5.2 Värdestjärna för Stockholms Hamn AB 

Försöker man bygga upp Stockholms Hamn AB i Värdestjärnan ser det lite annorlunda ut mot 

vad det gjorde för Gävle Hamn. Dels är hamnen uppdelad på tre olika platser i regionen. 

Dock har hamnen ansvaret för respektive hamnområde precis som i Gävle och de ska se till 

att infrastruktur som väg, järnväg, magasin och operativa fordon inom området är 

underhållna och väl fungerande för att skapa en effektiv verksamhet. En annan stor skillnad 

är att för Stockholms Hamn AB ligger mycket fokus på passagerartrafiken. Passagerartrafiken 

är viktig för Stockholms stad då de som besöker Stockholm genererar mycket intäkter till 

butiker och sevärdheter.  

När Norvik byggs kommer det bli ett godsnav för Stockholmsregionen. Det kommer bli en 

utmaning för Stockholms Hamnar att utveckla en väl fungerande verksamhet på platsen. 

Projektet Norra Djurgårdsstaden innebär att kommunen använder delar av Värtahamnen 

och Frihamnen för att bygga bostäder och kontorslokaler under förutsättningen att hamnen 

lägger en stor del av färjetrafiken till en pir.  
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Kunder och Leverantörer 

Precis som i Gävle behöver kunderna ha transportlösningar för sitt gods. Skillnaden är att här 

i Stockholm finns även passagerare som fordrar transport till och från hamnen på ett smidigt 

sätt. Transportbolagen kan nyttja sina resurser som transportbärare mer effektivt om 

transportsystemen är mer länkade till varandra.  

Kunderna till Stockholms Hamnar, vare sig det gäller passagerartrafik eller godstrafik, ska 

kunna ta sig till hamnarna utan större bekymmer. En effektiv infrastruktur kan skapa fördelar 

för de transportbolag som finns i Stockholmsregionen. De kan transportera godset utan 

större hinder, de bygger nya motorvägar norrgående och södergående samt en tunnel som 

avlastar trafiken ut till Värtahamnen och Frihamnen. Då många av Stockholms Hamns kunder 

arbetar med passagerarfartyg blir de inte lika starkt påverkade av lågkonjunkturer.  

Hav, Farled, Järnväg och Bilväg 

Både järnväg och bilväg har byggts utan att hamnen har behövt vara pådrivande då det varit 

en naturlig utveckling i Stockholmsregionen. När hamnen utvecklas och utökar sin kapacitet 

gällande gods- och passagerartrafik måste det uppkomma bättre sammankopplingar till den 

befintliga bil- och järnvägstrafik som finns belägen i hamnens närhet. Farleden in till 

Stockholms passagerarhamnar är begränsad av Stockholms Skärgård. Det är en lång farled in 

till hamnen, dock är den väldigt vacker och uppskattas av passagerarna som ser den som en 

del av upplevelsen att besöka huvudstaden. Detta är något som inte hamnen kan påverka, 

eftersom det är en del av det geografiska läget. 

Staten  

Eftersom Stockholmsregionen är ständigt växande och hamnen försöker flytta ut 

godstransporterna från centrala Stockholm ut till Kapellskär i Norrtälje och Norvik i 

Nynäshamn ställer det höga krav på att staten genom att Trafikverket underhåller bilvägen i 

första hand eftersom relativt lite gods som anländer Stockholms Hamnar i dagsläget 

anländer via tåg. Samtidigt ska man ha i beaktande att omlastning från bil till järnväg sker 

utanför hamnområdet därför bör man underhålla järnvägen för att skapa ett mer effektivt 

transportnätverk. När Norvik byggs har staten en möjlighet att utveckla användandet av 
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järnvägen och kan i samband med det passa på att utveckla järnvägstrafiken norrgående, 

södergående och västerut. 

Kommun 

Kommunen är pådrivande i Stockholms Hamns utveckling så till vida att de är intresserade av 

den mark som hamnen idag brukar. Trots detta inser de hur viktig hamnen är för staden och 

regionen och medfinansierar byggnaden av en ny pir som verksamheten koncentreras kring. 

Sammanfattning  

Om hamnen gör allt vad de kan inom sitt hamnområde med effektiva bilvägar och järnvägar, 

har de andra intressenterna sedan ett ansvar var för sig att försöka uppnå så effektiva 

anslutningar som möjligt till hamnen. Det största ansvaret ligger hos stat och kommun. Dels 

genom att se till att hålla farleden väl underhållen, att bilvägen har rätt standard för fordon 

som trafikerar bilvägen samt att järnvägsanslutningen till hamnen blir så effektiv som 

möjligt. Genom detta kan både kunder och transportbolag jobba mer effektivt vilket sedan 

kan underlätta till miljöbelastningen samt att det främjar att sjöfarten används mer, inte 

bara i Göteborg utan även i norra delen av Sverige. Med ett sådant system kommer export- 

och importhandeln att gynnas dels inom regionen men även i hela Sverige.  
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6 Slutsats 
Efter att ha analyserat empirin med hjälp av de två teorierna kommer vi fram till följande: 

 Fartygen blir större och större då de idag inriktar sig på att frakta en viss sorts last 

och inte små partier av olika laster. För att hamnen ska kunna konkurrera på en 

global nivå måste de ha möjlighet att ta emot större fartyg. 

 Då den globala handeln ökar måste hamnens kunder få möjlighet att transportera 

sina varor. Det gör att hamnen måste anpassa sig till kundernas behov.  

 Godstransporter är konjunkturskänsliga, vilket innebär att hamnens verksamhet styrs 

av huruvida kunder har ett behov av att transportera sitt gods. 

 I vissa fall, som exempelvis Stockholm, finns det ett annat behov av marken hamnen 

brukar, vilket gör att de måste optimera sin verksamhet och anpassa sig till den 

rådande situationen.  

 Samtidigt som utvecklingen i hamnarna verkar frodas finns alltid miljöfrågor som 

aktörerna bör anpassa sig till. Ur miljösynpunkt måste det bli ett enhetligare 

transportsystem vilket betyder att fartyg kanske inte bör åka till Göteborgs Hamn och 

sedan frakta godset på järnväg utan kanske frakta godset med fartyg närmare 

slutdestinationen direkt. På så sätt avlastas även järnvägsnätet. 

 Miljön är en faktor som påverkar hamnens utveckling i aspekten till byggnationer på 

land och i vatten. Det krävs vissa tillstånd, dels från miljödomstolen men även från 

olika former av instanser som ger bygglov. Detta påverkar hamnens utveckling 

genom att man kan få avslag eller behöver komplettera delar gällande miljöfaktorer 

som påverkar miljöbelastningen för utbyggnaden av hamnen. 

 Hamnens verksamhet bygger på nätverkande. Därför är relationerna mellan 

aktörerna viktig och en påverkande faktor i hamnens utveckling. 

 

Dessa punkter anser vi svarar på den inledande frågan om vilka faktorer som påverkar 

svenska hamnars utveckling. Utvecklingsarbete är ett projekt som sträcker sig över lång tid 

och tar mycket resurser i anspråk, både personal och ekonomiskt. Dock är det nödvändigt att 

investera i hamnverksamheten för att Sverige ska kunna vara en del av den globala 

marknaden även i framtiden.  
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Beskrivning av samarbetet med hamnen 

Din syn på regionens utveckling 

Hur gynnas regionen av att utveckla hamnen? 

Hur gynnas regionen av att utveckla övriga transportslag? 

Hur finansieras hamnens utveckling? 

Hamnen 

Allmän beskrivning av arbetsuppgifter 

Hur ser hamnen ut som organisation? 

Hur sker utvecklingen av infrastruktur i hamnen? 

Hur har samarbetet mellan de andra transportslagen utvecklats? 

Hur bedrivs utvecklingsarbetet? 

Hur finansieras det? 

Hur fungerar samarbetet mellan kommun och hamn? 

Hur pass pådrivande är kommunen i utvecklingsarbetet? 

Hur går planering av lastning/lossning till? 

Vilka är inblandade? 

Vilket är det dominerande transportsätt efter fartyg? 

Hur pass stor påverkan har du på investeringsmöjligheter? 

Hur mycket kan hamnen påverka fristående företag inom hamnområdet? 

Hur ser ni er själva som en strategisk nod? 


