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ABSTRACT 

Eriksson, P. 2016. Hamnkluster - En fallstudie av Gävle hamn. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

 

Studien har som syfte att utreda om en mellanstor svensk hamn kan beskrivas som ett hamnkluster. Studien 

presenterar Michael E. Porters teori om kluster som senare leder in på hans diamantmodell som teoretiserar 

drivet av konkurrenskraft och innovation i klustret. Sedan specificeras klusterbegreppet kring hamnar med hjälp 

av Bai och Lams ramverk för hamnkluster som presenterar vilka huvudaktörerna är på hamnområdet, hur de 

interagerar med varandra och med den externa miljön. Studien tillämpar senare Gävle hamn som fallstudie för att 

kunna identifiera aktörer och dess interaktioner enligt ramverket. Insamling av data har gjorts genom 

semistrukturerade intervjuer och inläsning av rapporter, dokument och hemsidor. 

        Den slutsats som kan dras är att Gävle hamn visar tecken på god anslutning till inlandet, samt att den har ett 

starkt stöd från relaterade industrier. Det som visar sig vara den tydligaste faktorn till att Gävle hamn inte kan 

beskrivas som ett hamnkluster, är avsaknaden av tydliga samarbeten mellan hamnstyrelser i regionen. 
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1. INLEDNING 
 

Vi har alla hört talas om dem. Silicon valley (elektronik), Hollywood (film) och Milano 

(mode), tre typer av kluster inom olika branscher som visat sig särskilt framgångsrika. Enligt 

Michael E. Porter består ett kluster av företag verksamma inom ett antal relaterade branscher. 

Dels de företag som producerar de färdiga huvudprodukterna, dels leverantörerna till 

produkterna och därtill de som köper de färdiga produkterna. Till klusterbegreppet knyts den 

så kallade diamantmodellen, som beskriver hur fyra relaterade faktorer 

(produktionsfaktorförhållanden, efterfrågeförhållanden, relaterade och stöttande industrier, 

samt företagsstruktur och rivalitet) påverkar graden av dynamik och innovationskraft i klustret 

(Malmberg och Maskell 2001, 16). Innovationer blir ett utfall av det sätt som företag spelar 

med sin omgivning och OECD-studier visar att nio av tio innovationer sker i samverkan 

mellan företag (Malmberg och Maskell 2001, 13). 

 

Verksamhet relaterad till hamnar har visat sig ha en tendens att anhopas, vilket bidragit med 

förhöjda godsvolymer för de ingående hamnarna. Det är många faktorer som spelar in, där 

policyer har en stor inverkan och som är ledande för vilket affärsklimat som råder på hamnen 

och mellan hamnar.  

     Två hamnar som dragit nytta av sin närhet och startat ett samarbete med en delad 

hamnstyrelse är Köpenhamns och Malmös hamn (CMP). Haezendonck och de Langen menar 

att dessa hamnar kan ses som ett kluster och som har visat sig särskilt framgångsrikt med en 

högre tillväxt än andra hamnar i Sverige (Haezendonck och de Langen 2012, 651), och där 

man vände en nedåtgående trend för hamnens marknadsandelar till en konstant ökning under 

sex år som samarbetet pågått (Haezendonck och de Langen 2012, 649). 

 

Gävle hamn är placerad strax norr om Stor-Stockholmsområdet, har den största 

containerterminalen på Ostkusten och hanterar alla typer av gods. Det resulterar i att många 

olika aktörer är inblandade i tjänster som berör hantering av fartyg och gods. Hamnen har 

även en närhet till många stora industriregioner främst inom skogs- och metallnäringen i 

Mellansverige. Dessa faktorer gör det därmed intressant att utreda vad det betyder för en 

hamn att ha denna närhet till sina kunder för att kunna identifiera faktorer som kan förbättra 

prestandan av hamnen och hamnar i närheten. Denna studie ämnar utreda i vilken 

utsträckning Gävle hamn ingår i ett hamnkluster, vad som är kärnprodukten i en 

hamnverksamhet och vad det finns för klusterdynamik, d.v.s. typer av samarbeten och 

konkurrens mellan olika aktörer. Vikten av att företag bildar kluster har en stor påverkan på 

den regionala konkurrenskraften. Om Gävle hamn kan beskrivas med ett klusterperspektiv, 

kan man via diamantmodellen föra en diskussion om vilka faktorer som skulle kunna öka 

konkurrenskraften och identifiera faktorer som är extra vitala för hamnen och därmed för 

industrierna i Mellansverige.   
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1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att utreda om en mellanstor svensk hamn kan beskrivas som ett 

hamnkluster i enlighet med Porters diamantmodell. Studien kommer att följa Bai och Lams 

(2014) ramverk som beskriver interaktioner mellan huvudaktörer på ett hamnområde, samt 

dess interaktion med extern miljö. Detta skall leda till en kartläggning över vilka aktörer som 

har betydelse för hamnen och på vilket sätt de har det, där Gävle hamn kommer att fungera 

som ett empiriskt exempel. Studien ämnar även i och med syftet att identifiera vilka faktorer 

som kan öka klustereffekten i Gävleregionen. 

 

Detta leder fram till frågeställningarna som utgår från diamantmodellen: 

 

 Företagsstrategi och rivalitet: 

Vilken typ av policy mot ett hamnkluster har hamnstyrelsen på Gävle hamn, samt 

offentlig sektor?  

Vilka typer av samarbete och konkurrens finns det inom hamnen och med andra 

hamnar i regionen? 

  

 Vilka produktionsfaktorförhållanden finns på Gävle hamn? 

 

 Vilka efterfrågeförhållanden råder på Gävle hamn? 

 

 Vilka relaterade och stöttande industrier finns i Gävle hamns nätverk? 

 

1.2 Uppsatsens upplägg  
Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt om Gävle hamn och generellt om svensk 

hamnverksamhet. Det följs åt av studiens teoretiska utgångspunkter där Porters teorier om 

kluster presenteras, inklusive hans diamantmodell. Teoriavsnittet leds vidare in på 

hamnkluster specifikt. Här introduceras Bai och Lams ramverk för hamnkluster, som 

exemplifieras med ett kapitel om tidigare forskning för fallet i Taiwansundet, där ramverket 

direkt appliceras och vävs in med andra formationer och nyckelfaktorer av hamnkluster i 

Valencia och Rotterdam.  

     I den empiriska analysen används Gävle hamn som en fallstudie, där de teoretiska 

utgångspunkterna ämnar vägleda till att påträffa faktorer som skulle kunna stärka 

klusterformationen kring Gävle hamn. Uppsatsen avslutas med de slutsatser som kunnat dras, 

samt med en vidare diskussion om förslag på framtida forskning inom området.  
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2. BAKGRUND 
 

2.1 Gävle hamn 
Gävle hamn är en av Sveriges 10 största hamnar och innehar den största containerterminalen 

på Ostkusten (WSP 2015, 34), samt Sveriges femte största oljehamn (Sjöfartstidningen, 

2014). Hamnen hanterar ca sex miljoner ton gods och tar emot ca 1000 fartygsanlöp per år 

(Mellansveriges logistiknav (b), 2016).  

     Hamnområdet är placerat vid Fredrikskans och Granudden som är beläget på varsin sida av 

inloppet från havet. Terminalerna på Fredrikskans är Container Freight Station (CFS)-

Fredrikskans, energihamnen med en olje- och kemikalieterminal, containerterminalen, samt 

bulkterminalen som även har ett RoRo-läge (eng. Roll on/Roll off) för rullande gods. På 

Granudden finns CFS-Granudden och kombiterminal-Granudden (Gävle hamn, 2016).  

     Gävle hamn styrs idag av Gävle hamn AB som är ett helt kommunalägt bolag. De äger all 

mark och ansvarar med att förse terminaloperatörer, speditörer, varuägare och andra 

intressenter med mark och en effektiv infrastruktur. Den operativa verksamheten på 

terminalerna sköter Yilport som är en turkisk hamnoperatör. Energihamnen sköts i huvudsak 

av energibolagen själva (Gävle Hamn, 2016). 

     Mellan åren 2012 och 2014 ökade Gävle hamn sin omsättning från 222 till 254 miljoner 

SEK och antalet anställda från 98 till 143 personer (Alla bolag, 2016). 

 

2.2 Framtidsutsikter för regionens hamnar 
I Gävleborgs län finns det 10 hamnar som är koncentrerade till orterna Gävle, Söderhamn och 

Hudiksvall, med undantag för Norrsundets hamn som är en industrihamn och ägs av Stora 

Enso. Hamnarna är till majoriteten kopplade mot en industri som mestadels är inriktad mot 

skogsprodukter för export. De tre hamnterminalerna i Gävle består utöver Gävles två egna 

även av Karskär, som är Billerudkorsnäs industrihamn. Utanför Gävleborgs län, ca två mil 

söderut finns även Skutskärs hamn, som likväl den är industrihamn till Stora Enso (WSP 

2015, 33). 

 

Kuststräckan Gävle-Hudiksvall förväntas ha den högsta tillväxten av alla kuststräckor i 

Sverige, 17,5 % fram till år 2050. Detta tros bero på den ökade importen av rundvirke och trä 

(Sjöfartsverket 2012, 38).  

     Konsultbolaget SWECO menar att trender som stöder utvecklingen av sjöfart i Östersjön 

är ett allt tätare samarbete mellan svenska Östersjöhamnar och deras satsningar på 

energiinfrastruktur, dessutom bedömer de att växande volymer från Norrländska industrier 

väntas bidra till en positiv utveckling. Möjligheterna för en utveckling av Östersjötrafiken är 

en avlastning av Göteborgs hamn och infrastrukturen kopplad till den, samt att marknaden i 

östra Europa öppnar sig, med mer inkommande gods som kan gynna svenskt näringsliv. 

Hinder för utvecklingen är att volymerna i området riskerar att bli för små för att få ordentliga 

skalfördelar, dessutom att sjöfarten dras med kraftigt fluktuerande transportpriser jämfört med 

andra trafikslag (SWECO, 2015).  

 

2.3 Konkurrens och samarbete mellan svenska hamnar 
Det är en känslig uppgift att balansera mellan strävan att skapa förutsättningar för en levande 

konkurrens mellan olika hamnar och behovet att hushålla med gemensamma resurser och 

prioritera infrastrukturen kring de hamnar där den gör störst nytta (SOU 2007:58, 91). 



 

 

4 

 

     När det gäller industrihamnar finns det inte någon allvarlig konkurrens mellan olika delar 

av Sverige. Den systemtrafik som dominerar i industrihamnarna genereras av 

industriföretagen som ofta ligger nära en hamn. Den konkurrens som däremot kan iakttas 

finns mellan containerhamnarna, och det i två avseenden. Dels konkurrerar hamnarna på 

Ostkusten om marknadsandelar i feedertrafiken till Nordtyskland/Rotterdam, dels konkurrerar 

ostkusthamnarna med Göteborg om tillgängliga containervolymer (SOU 2007:58, 91). 

Containersystemet är uppbyggt av stora nav med så kallade feeder-länkar till mindre, lokala 

hamnar och det är mellan naven och de lokala hamnarna som dragkampen mellan svenska 

Ost- och Västkusten till stor del handlar om (SOU 2007:58, 84). Det är även i 

containersegmentet som den ökande fartygsstorleken kommer ha störst konsekvenser med 

avseende på djupgående i farleden och möjlighet att framföra breda fartyg (SOU 2007:58, 

86). 

     Containerhanteringen ökar i globala handelsströmmar främst av två skäl, för det första blir 

globaliseringen med de nya handelströmmarna framförallt till Asien allt viktigare för 

varuförsörjningen. För det andra är det numera tekniskt möjligt att lasta allt fler godsslag i 

containrar. I och med detta har många svenska hamnar satsat på att starta eller utöka sin 

containerhantering (SOU 2007:58, 21). 

 

De samarbeten som kommit längst är där gemensamma bolag bildats för hamndrift i olika 

hamnar. Bolagskonstruktionerna ser något olika ut, men gemensamt är att ett bolag direkt 

eller via dotterbolag bedriver verksamhet i flera geografiskt närliggande hamnar. Svenska 

exempel är: 

 Copenhagen Malmö Port (Malmö-Köpenhamn) 

 Stockholmshamnar (tre hamnlägen i Stockholms län) 

 Bottenvikens stuveri (sköter stuveriverksamhet i fyra hamnar i Norrbotten och 

Västerbotten) 

(SOU 2007:58, 61) 

 Söderhamns Stuveri och hamn AB, sköter hamnverksamhet på de tre 

hamnanläggningarna i Söderhamn som vardera tagit över äganderollen från 

kommunen (Söderhamns stuveri och hamn AB, 2016). 

 Södra Norrlands hamn och Logistik AB har ett dotterbolag var i hamnarna, 

Härnösand, Torsboda, Norrsundet och Skutskär (Södra Norrlands hamn och logistik 

AB, 2016).  

 

De stora hamnarna längs Norrlandskusten har ett adekvat avstånd mellan sig för att inte 

konkurrera om samma gods. Den enda tydliga blandhamnen i regionen är Gävle, där det 

förutom bulk, även hanteras enhetsgods i större omfattning (SOU 2007:58, 109).  

 

I några offentliga hamnar har privatägda godsterminaler etablerats. Dessa är organisatoriskt 

helt åtskilda från hamnbolaget och hanterar i första hand eget gods. Sådana godsterminaler 

och parallella tjänsteleverantörer kompletterar, men kan även konkurrera med den verksamhet 

som den allmänna hamnen bedriver (SoU 2007:58, 56). 
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3. METOD OCH KÄLLOR 

En kvalitativ metod har använts i studien och bestått av en kombination av semistrukturerade 

intervjuer och inläsning av skriftligt material. Fyra intervjuer har hållits, tre på Gävle hamn, 

och en på Mellansveriges logistiknav. Det skriftliga materialet har omfattat rapporter från 

organisationer och företag, dokument, samt information från aktörers internetsidor. Detta för 

att få en bild av Gävle hamns nätverk och identifiera intressanta aktörer att studera närmare på 

djupet. Informationen har använts för att kunna göra en geografisk avgränsning inom 

nätverket, samt för att kunna fastslå de ingående aktörerna.  

 

Den första intervjun hölls den 11:e april 2016 med Daniel Karlsson, infrastrukturchef på 

Gävle hamn AB. Målet med intervjun var att få en helhetsbild av Gävle hamns nätverk, 

där internetkällor studerades som förberedelse för att få en översiktlig bild och material till 

intervjufrågor. Intervjun varade i 43 minuter. 

     Den andra intervjun hölls den 21:a april 2016 med Anders Franck, projektledare på 

Mellansveriges logistiknav. Här var målet att få en bild av på vilket sätt denna organisation 

agerade för att stärka infrastruktur och kunskapsutbyte för hamnarna, samt att undersöka 

samarbeten och konkurrens hamnarna emellan. Denna intervju varade i 36 minuter. 

      Den tredje intervjun utfördes den 22:a april 2016 och hade för avsikt att hållas med Håkan 

Bergström, VD på Baltic seagateway AB (BSG), det operativa dotterbolaget till Gävle hamn. 

Målet var att få ett nyanserat perspektiv på samarbete och konkurrens med inriktning på den 

operativa verksamheten. På grund av rådande omständigheter tilldelades en ersättare, Emil 

Öbrink, Lean Speicalist på företaget. Intervjun varade i 46 minuter 

      Den fjärde intervjun var ytterligare en intervju med Daniel Karlsson. Den hölls den 6:e 

maj 2016 och ämnade ge en tydligare bild av den nya ägarsituationen av Yilport och en 

noggrannare granskning av energihamnens organisation och aktiviteter. Den varade i 162 

minuter.  

     Kompletterande mailkorrespondens hölls med Emil Öbrink och Daniel Karlsson efter 

intervjuerna, för att få möjlighet att utveckla frågor som inte blev tillräckligt besvarade.  

     Intervjufrågor skickades även via mail till Yilport, Sören Thyr AB, skrothanterings-, 

mäkleri-, och speditionsföretag på hamnen för frågor om verksamheten, samt konkurrens och 

samarbete inom respektive bransch. Svarsfrekvensen var endast 1 av15 och därmed inget som 

bidrog påtagligt till studien. 

 

I valet av intervjuobjekt har personer med ledande position och med en stor överblick av 

verksamheten varit att föredra, för att på så sätt lättare kunna finna faktorer som med 

utgångspunkt i studien är av ett brett spektra. Valet att låta intervjua personer från Gävle 

hamn AB, som BSG, hade för avsikt att finna administrativa respektive operativa faktorer.  

  

Enligt Bengtsson et al. kan kombinationen av olika datainsamlingsmetoder öka 

undersökningens värde, då dessa tillsammans kan ge en större bredd och variation i det 

empiriska materialet och en djupare förståelse av det studerande fenomenet. Kombinationen 

kan medföra data som pekar åt samma håll, eller ge avvikande resultat. Bristen på 

överensstämmande behöver inte innebära att resultaten är mindre “sanna”, utan kan istället 

indikera på att man lyckats täcka in alla sidor av ett fenomen och får på så sätt ny och 

spännande information (Bengtsson et al. 1998, 70-71). I denna studie innebär det en 

kombination av inläsning av dokument från aktörer och organisationer, och kvalitativa 

intervjuer. Utifrån det litterära källmaterialet kan frågor formuleras, som vidare kan ställas vid 
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intervjuerna och likaså kan data från intervjuerna dubbelkollas i dokumentation för att kunna 

validera informationen, men även för att få en annan heltäckande bild av Gävle hamns 

nätverk.  

 

Man skiljer ofta mellan öppna och mera strukturerade eller fokuserade intervjuer. I den öppna 

intervjun är avsikten att intervjuobjektet ska berätta så fritt som möjligt om fenomenet i fråga. 

Ett sådant angreppssätt blir ofta krävande, eftersom intervjuaren inte har formulerat några 

frågor i förväg och är beroende av att intervjuobjektet är villig att öppna upp sig. De flesta 

intervjuare känner sig istället mer trygg i att använda en mer strukturerad intervjufrom, där 

den mest använda formen kallas för en semistrukturerad intervju, där samtalet är inriktat på 

bestämda ämnen som intervjuaren valt ut i förväg (Dalen Monica 2011, 34). I denna studie 

har de bestämda ämnena bestått av frågor anknutna till hörnen i Porters diamantmodell, 

utifrån aspekter som ansetts angelägna att fråga efter en studie av dokumentation från aktörer. 

Frågorna har även utformats för att kunna låta intervjuobjektet kunna få besvara lite mer 

öppet kring dem valde ämnena för att på så sätt både kunna ta fram ny empiri och validera 

empiri från dokument.  

 

Fördelarna med besöksintervjuer är att ett förtroende kan bildas, samt att det kan vara lättare 

att tolka intervjuobjektet med närvarande av exempelvis kroppsspråk och tonfall. Det kan 

även vara lätt för intervjuaren att följa upp med frågor. Dock bör även de negativa 

konsekvenserna finnas i åtanke. Den så kallade intervjuareffekten kan förekomma, vilket 

innebär att det sker en ömsesidig påverkan intervjuobjektet och intervjuaren emellan. Det 

finns även en avsaknad i anonymitet, vilket kan medföra att intervjuaren inte vill stå för sina 

egna åsikter då vissa frågor kan vara känsliga att besvara (Eriksson och Wiedersheim-Paul 

2006, 98). 

 

I och med att frågor riktats till hamnföretagen om deras egen verksamhet har ett kritiskt 

förhållningssätt hållits till faktorer som beskriver deras egen förträfflighet eller betydelse i 

vissa sammanhang. Detta har gjorts genom att jämföra och styrka data från andra utomstående 

organisationer.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1 Klusterbegreppet enligt Porter 
Ett kluster är en geografisk koncentrerad anhopning av sammanlänkade företag, 

specialiserade tillverkare, tjänsteleverantörer och företag i relaterade industrier och 

associerade institutioner, som exempelvis universitet och branschorganisationer som 

konkurrerar och samarbetar (Porter 2000, 15). 

      Det geografiska spannet för ett kluster sträcker sig från en stat till en liten stad och 

omfattar länkade industrier och andra enheter som är viktiga för konkurrens, som exempelvis 

leverantörer av specialiserade komponenter, maskiner, tjänster och infrastruktur. 

       Kluster omfattar också kunder och tillverkare av komplementära produkter (Porter 2000, 

16-17). De statliga institutionerna förser klustret med specialiserad utbildning, information, 

forskning och tekniskt understöd och branschorganisationer och andra kollektiv förenar 

klustermedlemmar. Även utländska företag kan vara en del av ett kluster om de gör 

permanenta investeringar i en betydande lokal närvaro (Porter 2000, 16-17). 

       Kluster uppstår i många typer av industrier, samt i mindre fält som lokala restauranger, 

bilhandlare eller antikhandlare. De är närvarande i stora och små ekonomier, både i 

landsbygds- och stadsmiljöer. De uppträder både i avancerade ekonomier och 

utvecklingsländer, fastän kluster i avancerade ekonomier tenderar till att vara mer utvecklade. 

Den träffande definitionen av kluster kan skilja sig i olika områden som beror på segmenten 

inom vilka aktörerna konkurrerar och vilka strategier de använder.  

      Gränserna för kluster utvecklas kontinuerligt då företag och industrier växer fram, 

etablerade industrier krymper, och lokala institutioner, samt regleringar utvecklas och 

förändras (Porter 2000, 17).  

 

4.1.1 Diamantmodellen   

Michael E. Porter teoretiserade effekten av lokalisering för konkurrens genom fyra 

sammankopplade influenser som kan illustreras med en diamant. Dessa är företagsstrategi och 

rivalitet, produktionsfaktorer, efterfrågeförhållanden, samt relaterade och stöttande industrier. 

       Produktionsfaktorerna sträcker sig från påtagliga tillgångar som fysiska infrastrukturer, 

information, och universitetsinstitut som alla företag drar nytta av i konkurrensen. För att öka 

i produktivitet måste dessa produktionsfaktorer öka i effektivitet och slutligen specialiseras till 

särskilda klusterområden, som tenderar att bli svåra att få tillgång till utanför klustret (Porter 

2000, 20). 

      Kontexten av företagsstrategi och rivalitet är förknippat med regler, incitament och 

normer som styr typen och intensiteten av lokal rivalitet. Ekonomier med låg produktivitet 

kännetecknas av låg rivalitet, och om det finns rivalitet består den ofta av imitation. 

Avancerade ekonomier kräver däremot att det råder en kraftfull lokal rivalitet som leder till 

innovation. Rivaliteten påverkas av många aspekter av affärsmiljön såsom 

investeringsklimatet och policyer för konkurrens (Porter 2000, 20). 

       Efterfrågeförhållanden spelar in då det är närheten eller framväxandet av sofistikerade 

och krävande kunder som pressar företag att förstå vilka som är de nuvarande och framtida 

behoven, som kan vara svåra att få tillgodosedda från den utländska marknaden. Dessa kunder 

kan även avslöja vilka marknadssegment som företag har chans att differentiera sig inom 

(Porter 2000, 20). 

       De relaterade och stöttande industrier handlar om sofistikerade leverantörer i den lokala 

miljön som kan bidra till innovationer och uppgradering genom utvecklande av täta kund- och 
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leverantörsrelationer. Kunder, leverantörer och företag inom relaterade teknologier, 

lokaliserade inom ett geografiskt område, kan dra nytta av ett snabbare informationsflöde och 

ett gemensamt utvecklingsarbete (Malmberg 2002, 13). 

      Ett kluster manifesterar diamantens arbete genom närheten som uppkommer ur 

samlokaliseringen av företag, kunder, leverantörer och andra institutioner och förstärker 

trycket att verka innovativt och uppgraderas och som är svårt att uppnå för företag 

lokaliserade någon annanstans (Porter 2000, 21). 

 

 
Figur 1. Porters Diamantmodell (Porter 1990, 77) 

 

4.2 Hamnkluster 
Sedan början av 2000-talet har fokus i den akademiska världen riktats mot hamnar som 

globala noder i försörjningskedjor. Bai och Lam menar att för att kunna tillgodose den stora 

efterfrågan på hamnar så bör de positionera om sig själva från att vara isolerade 

transportenheter till att bli en del av försörjningskedjan och fokusera på regionala samarbeten 

med närliggande grannar (Bai och Lam 2014, 619). 

Hamnaktiviteter är geografiskt koncentrerade i olika regioner, som attraherar 

hamnrelaterade verksamheter, vilket innebär att hamnar har en tendens att forma kluster. Ett 

hamnkluster innefattar alla ekonomiska aktiviteter som är relaterade till ankomsten av gods 

och skepp (Bai och Lam 2014, 620). 

       Haezendonck var den som myntade begreppet hamnkluster år 2001, där hon i en empirisk 

studie identifierade viktiga faktorer som influerar konkurrenskraften i hamnar. Dessa 

inkluderade bland annat hamnstyrelsens beteende, närvarandet av relaterade och stöttande 

industrier, samt internt samarbete och konkurrens (Bai och Lam 2014, 620).  

      De nyckelaktörer som ingår i ett hamnkluster är enligt Bai och Lam, lokalt styrande, 

hamnstyrelsen, ledarfirmor, samt stöttande industrier som tillsammans med andra företag och 

aktörer bildar de ingående spelarna i klustret (Bai och Lam 2014, 622). Exempel på aktörer 

kan vara terminaloperatörer, logistiktjänster, bogsering, speditörer, skeppsmäklare, 

skeppsagenter för att nämna några (Bai och Lam 2014, 622). Nyckelvariablerna som influerar 

interaktionen mellan dessa spelare är intern konkurrens och specialisering, närvarande av tillit 

och samarbete, lokaliserat lärande och benägenhet till lärande. Bai och Lam fortsätter att 
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förankringen i ett regionalt nätverk kan göra företag blind för förändringar som sker utanför 

klustret. Detta medför att de externa interaktionerna är vitala för utvecklingen av 

hamnklustret. Några av dessa variabler är tillgång till inlandet, anslutning mot havet, samt 

extern konkurrens. Alla dessa variabler sker inte isolerat, utan interagerar med varandra och 

bildar tillsammans ett vibrerande hamnkluster (Bai och Lam 2014, 622). 

       En av nyckelfrågorna angående hamnkluster är om närliggande hamnar kan klassificeras 

som ett kluster, men det finns ingen etablerad metod för att adressera denna fråga. 

Haezendonck och de Langen pekar på att hamnar utvecklas till hamnnätverk, till följd av nya 

fraktmönster och olika typer av logistisk integrering (Haezendonck och de Langen 2012, 

646). Hamnar i närhet kan dra nytta av inlandsinfrastruktur, terminalkapacitet och en delad 

arbetskraft. Hamnkonkurrens och påtryckningar från kunderna kan även medföra att resurser 

delas mellan hamnarna och kompelementära hamnar kan leda till ett regionalt hamnnätverk. 

Ett första steg till samarbete är en plattform för delande, kombinering och utveckling av 

tillgångar, som senare kan leda till ett gemensamt styrande (Haezendonck och de Langen 

2012, 647) 

 

4.2.1 Institutionellt ramverk för hamnkluster 

Huvudaktörer 

I många sammanhang är hamnstyrelsen klusterledaren som koordinerar aktörer och stimulerar 

samarbete av gemensamma satsningar. Den övergripande hamnpolicyn, och prissättningen 

sköts av hamnmyndigheten under kontroll av det lokala styrandet som agerar för att 

kompensera för otillräckliga kapitalinvesteringar (Bai och Lam 2014, 623).  

      Ledarföretagen är aktörer som har förmågan och incitamenten att anta ledarskap och göra 

investeringar med positiva externa effekter för samlokaliserade företag. Dessa företag bestäms 

inte utifrån dess storlek, utan för rollen de antar i klustret, de kan investera för att förbättra 

koordinationen av innovationsnätverk och internationalisering av företag i klustret och 

saminvestera för att förbättra infrastrukturen av kunskapsutbyte (Bai och Lam 2014, 623). 

      I den globala leveranskedjan, ses hamnar som nyckelnoder. Det är gynnsamma miljöer att 

utföra hantering av leveranskedjor då många av de hamnrelaterade verksamheterna ofta är 

stationerade i närheten och denna geografiska närhet kan bidra med sänkta 

transaktionskostnader. Närheten av industriella, logistiska och andra stöttande industrier som 

finansiell service och kunskapscenter bidrar med den övergripande konkurrenskraften av ett 

hamnkluster (Bai och Lam 2014, 623-624). 

 

Interna interaktionsvariabler 

Konkurrens främjar innovation och är en viktig motor för tillväxt och förändring. Det pressar 

företag att utvecklas inom specifika nischer som ger upphov till specialisering. För hamnar 

som inte är geografiskt koncentrerade är själva lokaliseringen en specialisering. Geografiska 

skillnader resulterar naturligt i att företag specialiserar sig inom olika områden utan en 

våldsam konkurrens sinsemellan. I fallet med samlokaliserade företag i en geografisk närhet, 

kan konkurrens få dessa att specialisera sig för att kunna överleva och därmed öka sin vinst. 

Detta leder till en ökad prestanda för klustret då det kan erbjuda differentierade produkter som 

kan möta kundernas särskilda behov (Bai och Lam 2014, 623-624).  

     Tillit sänker transaktionskostnaderna med lägre specificerade kontrakt och bevakning som 

förenklar samarbete. I ett hamnkluster bidrar aktörerna med en koordinerad hamnservice och 

samarbetet förenklas i och med ett kluster, som beror på att det redan finns etablerade 

affärsmetoder och kognitiva ramverk (Bai och Lam 2014, 624).  
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     Lokaliserat lärande främjas på grund av den rumsliga närheten som möjliggör direkt face-

to-face kontakt kan uppstå. Det är en anledning till varför företag väljer att söka sig nära 

varandra. Kunskapsspridning från formella och informella kontakter, även kallat “local buzz” 

i dessa sammanhang, identifieras av den kommunikationsekologi som skapas av sådana 

kontakter (Bai och Lam 2014, 624). 

 

Interaktionsvariabler med extern miljö 

Inlandet är hamnens bakgård för fraktkällor och blir allt mer avgörande i globala 

leveranskedjor, där hamnens konkurrenskraft inte bara handlar om dess 

frakthanteringskvalitet, men som också hänger ihop med dess koppling till inlandet. En 

nödvändig faktor som bestämmer prestandan av klustret (Bai och Lam 2014, 624). 

     Mängden sjötrafik beskriver direkt prestandan på en hamn. Särskilt för containerhamnar är 

närvaron och omfattningen av hamnar i skeppande nätverk och förbindelsen med fjärran eller 

nationella hamnar nyckelfaktorer som avgör hamnhierarkin. Därmed bör en hamn enligt Bai 

och Lam aktivt förbinda sig med andra hamnar och stärka dess roll i skepparnätverk (Bai och 

Lam 2014, 624-625).  

     När klustret interagerar med den externa miljön uppstår både konkurrens och samarbete. 

Själva tanken med ett kluster är att kombinera styrkorna hos de olika parterna och öka deras 

totala konkurrenskraft och när det möter en stor extern konkurrens finns det tre vägar att gå. 

Dels att differentiera sig från motparten, skapa ett externt samarbete, eller en kombination av 

dessa (Bai och Lam 2014, 625).  

 

Policy som det huvudsakliga drivet 

Policyer har en avgörande influens på den nationella ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen 

av ett hamnkluster är en betydande del av det ekonomiska systemet, och kräver därför en 

lämplig support av policyer. Regeringspolitik som prioriterar sjötrafiken ger ett ökat välstånd 

till hamnarna. Klusterformeringen sig själv är också ett verktyg som används för att främja 

regional ekonomisk tillväxt. Lokalstyrande policyer om den övergripande planen för ett 

kluster, inkluderande resursallokering, integrering och investeringar i infrastruktur beskriver 

vidare positionen av hamnklustret och olika specialiseringar. Exempelvis kan policyer som 

främjar väg- och järnvägstrafiken öka inlandstillgången för hamnklustret. Policyer berör varje 

del av hamnklustret som ändrar dess struktur och bidrar med djupgående förändringar i hur 

aktörer interagerar med varandra (Bai och Lam 2014, 625).  
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Figur 2. Bai och Lams ramverk för hamnkluster (Bai och Lam 2014, 623) 

 

Koppling till Porters diamantmodell  

Bai och Lams ramverk har inte någon explicit koppling till Porters diamantmodell, men i 

denna studie dras denna analogi för att lättare kunna föra resonemang kring faktorerna i 

Porters diamantmodell, då ramverket enligt min uppfattning är ett specialfall av den generella 

diamantmodellen. De faktorer som tas upp nedan avses vara vägledande i att finna viktiga 

faktorer, men teorin bakom diamantmodellen kan även fånga upp faktorer som inte ingår i 

ramverket, men som jag ändå kan anse vara intressanta för analysen av fallet Gävle hamn. 

     Den policy som den offentliga sektorn och hamnmyndigheten har gentemot 

hamnpolitik, hamnens benägenhet till lärande i form av deltagande i nätverk, intern rivalitet 

och samarbete, samt tillit mellan aktörerna, faller in under företagsstrategi och rivalitet. De 

relaterade och stöttande industrierna faller naturligt in under hörnet med samma namn, med 

fokus på de industriella och logistiska industrierna.  

     Interaktionen med extern miljö faller in under efterfrågeförhållanden. Här är det 

efterfrågan på hamnen från närliggande industrier och varuägare som tas i beaktning. 

     Tillgången till inlandet, anslutning till skepparnätverk, likväl specialiserad input till 

hamnen kategoriseras som produktionsfaktorförhållanden.  

 

4.3Tidigare Forskning 
Hamnarna i Taiwansundet används som ett empiriskt exempel i Bai och Lams arbete om 

hamnkluster, där de tillämpar deras ramverk. Det är ett hamnkluster i sundet mellan 

Fujianprovinsen i Kina och Taiwan, bestående av totalt tre relativt stora hamnar och tre 

mindre hamnar (Bai och Lam 2014, 625).  

     Jag försöker i denna del även väva in tidigare forskning av Kocsis om hamnkluster i 

Valencia och Rotterdam, som hon anser vara bland de bästa exempel på hamnkluster i Europa 
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(Kocsis 2011, 55). Detta för att kunna ge ytterligare praktiska exempel på hur formationer av 

hamnkluster kan yttra sig, och vilka nyckelfaktorer som visat sig vara framstående i dessa fall.  

 

Huvudaktörer 

I Fujian hittades bland annat tre hamnmyndigheter som var och en ansvarar för två stycken 

hamnar i en uppdelad zon och som gett upphov till en uppdelning som underlättat 

integrationen mellan hamnarna. Bai och Lam menar dock att det komplexa är att det lokala 

styrandet över hamnen samexisterar med denna hamnmyndighet, vilket gör det hela onödigt. 

Taiwans hamnar däremot administreras av organisationen “International Port Corporation”. 

De verkar som hamnmyndighet för Taiwans hamnar och har ett dotterbolag som ansvarar för 

strategisk planering, operativ effektivitet, affärer, informationshantering och juridiskt 

stöd (Bai och Lam 2014, 626). I Valencias hamnkluster driver en statligt ägd hamnmyndighet 

tre hamnar längs en 80 km lång kuststräcka och det som visade sig lyckosamt i detta fall var 

den välbalanserade uppdelningen mellan publika och privata äganden (Kocsis 2011, 55). 

      De ledande företagen i Fujianprovinsen är mestadels statligt ägda och är uppdelade som 

tre stora företag i respektive hamnzon. De erbjuder varierade tjänster och dess närhet innebär 

en ledande kraft för operation på hamnen och för utveckling. I Taiwan är det de stora privata 

rederiföretagen som är de ledande företagen. De har exempelvis egna terminaler där de kan 

erbjuda integrerade tjänster till globala kunder. Dessa företag är en av anledningarna till att 

Taiwan ligger före Fujian i både infrastruktur, utveckling och handelsvolymer. I Fujian är 

ledarföretagen istället statligt ägda, som trots solida finansiella tillgångar har bristande 

erfarenhet av att leda utvecklingen. (Bai och Lam 2014, 630).    

      På båda sidorna av sundet satsas det på utveckling av tunga industrier. År 1990 

etablerades det i området kring Xiamen-hamnen i Fujian en detaljerad plan kring petrokemisk 

industri som aktivt attraherade utländska investerare, något som gjort det till en viktig 

petrokemisk bas.  

     Taiwan är mer avancerad i sin utveckling av relaterade industrier och de industriella 

kopplingarna över sundet har därmed stärkts till följd av ett ömsesidigt beroende och som har 

slagit rot i den petrokemiska industrin (Bai och Lam 2014, 630). 

      I många företag är personalen den största källan till kunnande och det är därmed viktigt att 

systematiskt organisera kunskapen via ICT-system, som gör förhållandet mellan säljare och 

köpare starkare (Kocsis 2011, 57). Det var en framgångsfaktor i Valencia-klustret (Kocsis 

2011, 55). I Rotterdam var en av framgångsfaktorerna närheten till ett maritimt universitet och 

träningscenter, samt en skeppar- och transporthögskola (Kocsis 2011, 56). 

 

Interna interaktionsvariabler 

Den starka konkurrensen över sundet har haft stor påverkan på hamnarna, i synnerhet på 

Taiwansidan, till följd av en nedgång i dess ekonomi. Många laster har förflyttats till Fujian 

som likväl stora logistik- och fraktföretag har gjort. Detta kan illustreras med utvecklingen av 

Kaoshiung-hamnen som var världens fjärde största år 2000 (Bai och Lam 2014, 630), men 

sedan dess har tillväxten sjunkit. Anledningen var bristen på tillgång till inlandet som gjorde 

att utländska investerare flyttade till fastlandet. I och med detta anser Bai och Lam att det 

finns ett brådskande behov för Taiwan att samarbeta med fastlandet och bilda ett kluster med 

olika specialiseringar. Bai och Lam rekommenderar att inte göra varje hamn till ett eget 

internationellt nav, utan ett kluster där flertalet lokala hamnar i närheten specialiserar sig inom 

olika handelsområden (Bai och Lam 2014, 631).  

     Tillit är även viktigt när formella institutioner inte är närvarande som i detta fall. För 

Fujian och Taiwan är tillit lätt att bygga upp till följd av samma dialekt, kultur och tullsystem. 
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Tilliten har även visat sig vara framgångrikt i Valencias kluster där man sett en mognad av 

förhållandet med intressenter och ett engagemang med hamnrelaterade aktörer. 

     I Taiwansundet kan olika typer av samarbete iakttas. För det första mellan 

hamnmyndigheter, där exempelvis ett samarbete mellan den största hamnen på vardera sidan 

av sundet slöt en överenskommelse som bidrog till en fartygslinje som garanterade 36 turer 

över sundet varje dag. För det andra ett ramverk för ekonomiskt samarbete som intensifierade 

det gemensamma arbetet inom en rad olika industrier. För det tredje upprättades Fujian-mode, 

ett innovativt privat samarbete som innebar avtal mellan föreningar och företag. (Bai och Lam 

2014, 631). 

     Bai och Lam understryker att ett kluster över sundet även skulle kunna underlätta lärande, 

då Fujiansidan lider brist på kompetens inom avancerad teknologi och ledarförmåga, där 

Taiwan ligger i framkant (Bai och Lam 2014, 631-632).  

 

Interaktionsvariabler med extern miljö  

I Fujian har regeringen valt att öka takten i utvecklingen av både väg- och järnvägssystem. I 

området Haixi nära hamnarna har man gjort ett expressnät som sammanbinder klustret med 

två viktiga floddeltan. I Rotterdam, som är Europas största hamn, är några av klustrets 

framgångsfaktorer dess storlek och den fördelaktiga geografiska lokaliseringen, där det går att 

nå hamnen från alla håll med olika transportsätt. Storleken innebär att fler företag, 

leverantörer, specialiserad arbetskraft, universitet och andra institutioner kan vara verksamma 

i hamnregionen. Rotterdam har även ett effektivt infrastruktursystem, där man med lätthet kan 

byta mellan havs- och flodgående fartyg, pipelines, järnväg eller väg och föra frakten vidare 

in i Centraleuropa (Kocsis 2011, 54).  

     Anslutning mot havssidan för hamnarna i Taiwansundet beskrivs som antalet 

internationella fartygslinjer, samt antalet anslutningar till större internationella hamnar. 

Xiamen och Kaohsiung, de största hamnarna på vardera sidan om sundet har sjötransportlinjer 

till sex kontinenter. Om Fujian och Taiwan kunde skapa ett kluster och utvecklas som en 

enhet, skulle alla hamnar kunna ta del av de etablerade skepparnätverken (Bai och Lam 2014, 

632). 

     I Kina finns det tre andra hamnkluster, och i och med geografisk närhet så finns 

Taiwansundets konkurrens i de mellersta och södra delarna av Kina. De totala hanterade 

volymerna för Fujian var år 2011 372 miljoner ton, vilket var mindre än Ningbo-hamnen i 

centrala Kina och den totala volymen för Taiwans hamnar är bara aningen mer än den är för 

Shanghais hamn. Bai och Lam insisterar att om klustret ska kunna utvecklas till ett 

internationellt omlastningsnav, så är det nödvändigt för dessa hamnar att differentiera sig från 

konkurrenterna till följd av den hårda konkurrensen (Bai och Lam 2014, 632-633). En tendens 

finns inom klustret att jämföra sig med andra hamnar och lära sig utav dem (Bai och Lam 

2014, 632), en faktor som även påträffades i Rotterdam där det är lätt att engagera sig i 

nätverk med andra företag, användare och leverantörer, samt med relaterade industrier inom 

energisektorn.  

     Kocsis refererar även till Van Klinks studie från 1995 om hamnagglomerationer, där en 

betydande framgångsfaktor visade sig vara markpriset (Kocsis 2011, 54).  

  

Policy som det huvudsakliga drivet 

Över Taiwansundet finns en så kallad “tre direktlinjes-policy”, som var ett steg i ledet för 

bättre kontakt och som innebar direktlinjer med flyg, sjöfart och postservice. Det medförde 

även skattefria frakter till en rad olika hamnar över sundet. Det gav resultat och Fujians 

hamntrafik ökade dramatiskt. Här såg man en omedelbar ökning i och med denna 
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implementering och kraft för utvecklingen av ett kluster. Tidigare var Fujians hamnar 

administrativt begränsade, förbjudna att samarbeta över sundet, vilket ledde till att hamnarna 

var små och geografiskt utbredda (Bai och Lam 2014, 634).  

     Policyer som ökade handeln över sundet kunde också hittas, där Fujian inrättade projekt 

inom flertalet sektorer.  

     Policyn för Taiwans hamnar handlar om att stärka infrastrukturen och attrahera utländska 

investerare för att göra hamnarna till internationella nav, och koncentrera sig på att skapa en 

enhetlig ekonomisk zon (Bai och Lam 2014, 634).  
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5. EMPIRISK ANALYS 
 

5.1 Produktionsfaktorförhållanden 
Tillgång till inlandet 

Gävle hamn har nära kommunikationer med inlandet i form av både väg- och järnvägsnät. 

Hamnen kan ansluta till Norra stambanan, Ostkustbanan och Bergslagsbanan, vilket gör att 

hamnen är förbunden med norra, södra och inlandsdelarna av landet. Samt så löper 

europavägarna E16 och E4 förbi hamnen. De förbinder Gävle med Norge, respektive Sverige 

norrut som söderut (Mellansveriges logistiknav (b), 2016). I regeringens 

hamnstrategiutredning uppnår även hamnen det så kallade infrastrukturkriteriet, som medför 

att den befintliga infrastrukturen ska hålla en hög kvalité (SOU 2007:58, 63). Den är även en 

transeuropeisk-A hamn (TEN-A). TEN är ett nät av europeiska infrastrukturer inom transport-

, telekommunikations- och energisektorn. Kategori A innebär kusthamnar vars godstrafik 

överstiger 1,5 miljoner ton och som även har förbindelser med övriga TEN (SoU, 17). 

     De stora upptagningsområdena för Gävle hamn består i södra Norrland, Mellansverige och 

Dalarna, där ca 10-15 % av godstransporterna har sin start- och målpunkt i Gävle kommun 

(Region Gävleborg 2010, 25).  

     Från och med år 2015 ersätter ett godståg 3300 lastbilstransporter mellan Granudden och 

Fredrikskans (Gävle Kommun, 2015). 

     Det nät av intermodalitet som hamnen har tillgång till är framförallt tre kombiterminaler 

som ligger i anslutning till hamnen. Dels den rangerbangård som ligger vid Ostkustbanan, 

dels två stycken kombiterminaler på hamnen, varav en ligger på CFS-Fredrikskans där pendel 

från GCT kan nå Stockholm Nords kombiterminal, samt en från Granuddens kombiterminal, 

där gods går på tåg till Göteborg. Dessutom når hamnen Insjöns kombiterminal och Borlänge 

kombiterminal i Dalarna (Mellansveriges logistiknav (c), 2016). 

 

Allt flygbränsle till Stockholm Arlanda Airport importeras sedan år 2006 via Gävle hamn, där 

den sedermera går på tåg till Birsta och vidare via pipeline till flygplatsen. Denna lösning är 

något som belönats med ett miljöpris. Flygbränslet är den enskilt största mängd av 

oljeprodukter som tas in via hamnen och ersätter tidigare lastbilstransporter genom Stockholm 

(Daniel). Med en prisbelönt lösning av ett sådant viktigt gods för hamnen anser jag det vara 

en produktionsfaktor då den redan utvecklade infrastrukturen, samt närheten till Arlanda 

troligtvis kommer medföra att lösningen fortgår med Gävle hamn som importör.  

 

Tillgången till inlandet är även en progressiv faktor för Gävle då det finns pågående projekt 

som syftar till att förstärka och utveckla befintlig infrastruktur. Ett av dem ämnar leda om 

Ostkustbanan söder ifrån för att gå förbi en framtida logistikpark i Tolvfors. Anders menar att 

logistikföretagen i nuläget är spridda på olika håll i Gävle och tanken är att samla dessa 

företag i en gemensam logistikpark för att underlätta samlastning. Det kommer att locka 

många aktörer inom bland annat hamnverksamhet, då tillgängligheten till Gävle hamn 

kommer att bli bättre och markpriserna här är lägre än i Stockholm, vilket även kommer vara 

ett incitament att locka aktörer (Anders), och som i likhet med Van Klinks studie visar på en 

fördel för att hamnverksamhet ska kunna anhopas. 

     Trafikverket projekterar även att anlägga en ny spåranslutning från Gävle rangerbangård 

till hamnen, där varje enkelresa kommer att gå upp till 45 minuter snabbare. Spåret ska även 

elektrifieras vilket medför att byte till diesellok undviks (Trafikverket, 2016). Ett annat 

projekt som det finns planer på är att förlänga den räls som går in till Gävle hamn för att 
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kunna ta emot hela tåg utan att dela dessa. Hamnen skulle i och med det spara upp till 40 

minuter vid lossning av gods inne i CFS-Fredrikskans (Gefle Dagblad, 2016).  

     Hamnen har härmed konkreta infrastrukturplaner som kan göra arbetet mer effektivt. Detta 

kan kopplas till hamnklustret i Fujiansundet, där regeringen valt att intensifiera 

infrastrukturbygget kring hamnarna för att öka framkomligheten och landåtkomsten. Att 

Gävle har en god tillgång till inlandet innebär att den till skillnad från en ö som Taiwan, inte 

är i behov av att samarbeta med andra hamnar för att få tillgång till inlandet. Ur ett större 

perspektiv är Gävle kopplad med linjer till exempelvis Rotterdam (Anders), som ger hamnen 

ett exceptionellt utökat inland, då hela Europa kan nås därifrån. 

     Slutsatsen är att hamnen har en god tillgång till infrastruktur som kontinuerligt utvecklas, 

vilket är en faktor som ökar klustereffekten för Gävle hamn.  

 

Skepparnätverk 

Enligt Bai och Lam beskriver hamnens skepparnätverk direkt prestandan av en hamn. Det 

hamnarna kan göra menar Anders är att erbjuda en god service, vilket är själva slutprodukten i 

ett hamnkluster. De som har god kontakt med de internationella hamnarna är Yilport menar 

Anders. De har en stor erfarenhet av operation på hamnar och kommer nu i och med den nya 

ägarsituationen troligtvis att börja koordinera så att rutter sker genom deras hamnar ute i 

världen och på så sätt kunna sätta ett billigare pris (Anders). Här kan en parallell dras till 

Taiwans hamnar som till större del administreras av privata aktörer, med större erfarenhet av 

att leda utvecklingen. I och med det nya ägarförhållandet tror jag därmed att Gävle hamns 

skepparnätverk kan stärkas på sikt. 

 

I och med Byggmax nya etablering av ett distributionslager har Gävle hamn nu linjetrafik från 

både Holland och Polen, balmassa till pappersindustrin kommer även med skepparlinje från 

Lettland och Portugal (Emil). Skogsprodukterna går till hamnar i Sverige, Baltikum och på 

kontinenten. Oljeprodukter kommer från kontinenten och andra stora oljehamnar (SOU 

2007:58, 172). Det finns ingen kontinuerlig linjetrafik med varken Finland eller Baltikum 

(Daniel).  

     Containerterminalens kunder är världens 18 största rederier (Gävle containerterminal, 

2016). De har linjetrafik med containrar på feederbåtar på tre linjer. De är Rotterdam-Raumo 

opererat av OOCL, Hamburg-Stockholm opererat av Teamlines (SoU, 172), samt 

rederiföretaget SEAGO line som trafikerar GCT med veckoanlöp och som innebär att en stor 

del av volymerna skeppas direkt från GCT istället för att tas på tåg till Göteborg. Linjen 

omfattar Bremerhaven, Felixstowe, Göteborg, Halmstad, Norrköping och Gävle (Gävle 

containerterminal, 2016). 

     Trots att Gävle hamn är betydligt mindre än de hamnar som verkar som empiriska exempel 

i denna studie, så har den ändå linjetrafik med de största hamnarna i Europa. Dock finns inget 

direkt kontrakt som garanterar rutter från Gävle till Finland eller Baltikum, fastän att 

feederbåtarna i regel passerar Raumo i Finland (Anders). År 2011 initierades en direktlinje 

mellan Gävle och Raumo för RoRo-trafik (Dagens näringsliv, 2011), men som sedan lades 

ned (Daniel). Raumo är vänort med Gävle kommun och den närmaste vägen till Finland från 

Gävle (Mellansveriges logistiknav, 2016). Att öppna upp en linje med Raumo skulle kunna 

innebära nya godsstråk från Finland via Ryssland och Kina (Anders). Handeln mellan Sverige 

och länderna kring de södra och östra delarna har medfört bland annat att linjerna Trelleborg-

Swinoujscie, Trelleborg-Rostock, samt Karlskrona-Gdynia har haft en stark utveckling. Det är 

troligt att denna utveckling kan komma att accentueras till följd av EU:s utvidgning österut, 

samt med den starka tillväxt som Östeuropa uppvisar (Sjöfartsverket 2012, 45-46). Med andra 
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ord uppvisar denna utveckling enligt mig tecken på att Gävle bör initiera ett samarbete med 

Raumo för att kunna konkurrera om framtida godsandelar. Att länderna är vänorter och 

förmodligen har andra relationer till varandra än just linjetrafik kan, anser jag vara positivt i 

detta fall och kan relateras till framgångsfaktorn i Valenciaklustret som var mognade 

relationer och engagemang. Likväl såg man att ett kluster mellan stater fungerade bra i 

Taiwansundet till följd av snarlika kulturer, värderingar och tullsystem. Den sistnämnda 

faktorn blir oväsentlig till följd av EU:s tullunion, och kultur och värderingar förenar oss båda 

då vi är nordiska länder och EU-medlemmar.  

     Med detta sagt och med den framtida utvecklingen österut, anser jag att Gävle bör satsa på 

ett samarbete med Raumo för att stärka sitt skepparnätverk.  

 

Specialiserad input 

Det som gör Gävle hamn konkurrenskraftig är bland annat dess storlek som en av de 10 

största hamnarna i Sverige avsett hanterad godsvolym (Transportföretagen, 2015). Den har 

även den tredje största containerterminalen i Sverige, som är den största på Ostkusten 

(Mellansveriges logistiknav (b), 2016) och är den enda tydliga blandhamnen av enhets- och 

bulkgods av Norrlandskustens hamnar (SOU 2007:58, 109). Det var även bland annat på 

grund av denna bredd på service som Gävle hamn kom att bli utpekad som strategisk hamn 

(SOU 2007:58, 109-110). Som beskrevs i fallet Rotterdam så var det storleken som visade sig 

vara betydande i att kunna attrahera hamnrelaterad verksamhet. Gävle hamn anser jag även 

har liknande drag, men i relativt mindre omfattning, men som trots allt får anses vara en slags 

specialiserad egenskap och därmed en bidragande faktor mot ett hamnkluster. 

     Av de stora industrierna som finns i regionen, så har Gävle hamn stora delar av deras 

sjötransport. Det mesta av godset tas på järnväg och en liten del på tåg, däribland SSAB:s 

gods. Många har även etablerat en anläggning på hamnen som stärkt förbindelsen med 

kunden (Daniel). Enligt Daniel kan inte Gävle hamns utpekande som strategisk i sig stå för 

hamnens tillväxt på senare år. Han pekar istället på att muddringsprojektet av farleden mellan 

åren 2012 och 2014, är det som bidragit mest till Gävle hamns utveckling. Det innebär att 

bredare och mer djupgående fartyg kan ta sig in. Projektet var till följd av att fartyg tenderar 

att bli allt större, som bland annat grundar sig i svaveldirektivet från år 2015 som drivit upp 

bränslepriset (Daniel). En utvidgning likt muddringsprojektet är enligt mig förmånligt, då 

Gävle hamn har chans att expandera, i motsats till exempelvis Västerås hamn som är fastkilad 

längre in i staden (Anders). Det som dock bör understrykas är korrelationen mellan projektet 

och regeringens utnämnande som riksintresse haft för finansieringen av muddringen, som 

delvis skedde av trafikverket och dels av Gävle hamn (Sjöfartsverket, 2015).  

     Muddringen har dessutom medfört att nya ytor vuxit fram på hamnen, samt att en ny 

oljepir har anlagts. Planen är att den nya ytan ska bli containerdepå till en ny 

containerterminal. Man har redan nu sett att större oljefartyg anlöpt vid denna oljepir som 

innebär att det finns ekonomi att köra laster från USA, Sydamerika och Persiska viken (Emil). 

Varuägarna föredrar dock att transportera bränslet från raffinaderier över östersjön i och med 

närheten (Daniel). Dessa investeringar har därmed visat sig ge resultat, investeringen har 

blivit till en produktionsfaktor enligt min mening som ökar godsgenomströmningen. Fler 

hamnrelaterade aktörer kan även väntas ansluta, som inte minst det senaste tillskottet av 

Byggmax lager är ett gott exempel på som utökat skepparnätverket.  

 

I Valencia var ITC-lösningar en stor framgångsfaktor. Enligt Daniel använder Gävle hamn 

använder ett eget system för anlöp som är på gång att bytas ut för att kunna standardisera 

gentemot andra hamnar och integrera mot sjöfartsverkets system för att förenkla för kunderna. 
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Det kallas Single window, som Göteborgs hamn var först ut med (Daniel). Det kan enligt mig 

tolkas som att hamnen är benägen för en utveckling inom ITC, men de har inget unikt system 

tillsammans med andra hamnar i närheten som i detta fall hade kunnat utgöra en klusterfaktor 

som förenat och fört hamnarna närmare varandra.  

 

En viktig produktionsfaktor för hamnen är att Yilport från och med maj 2016 har ensamrätt 

för operering av containerterminalen och stuveriverksamheten på bulk-terminalen. Enligt 

Emil kommer de att göra investeringar i den nya containerhamnen som var en del av avsikten 

med köpet (Emil). Yilport driver 18 hamnar i sju olika länder, varav två av dessa är 

kombiterminalen Stockholm Nord och Oslos hamn (Yilport, 2016). Enligt Daniel kommer det 

förutom stora investeringarna som ett privat internationellt bolag är kapabel till, även medföra 

synergier mellan Oslo, Stockholm och Gävle. Det innebär även att BSG:s nya roll inte 

kommer hämmas utav restriktioner från kommunallagen och det blir lättare att sy ihop door-

to-door lösningar med kunden (Daniel). För att återkoppla till Bai och Lam, anser jag att 

Yilport är ett ledarföretag i deras mening, då det har förmåga att göra investeringar som de 

andra aktörerna och i synnerhet Gävle hamn AB inte har kapital till. Hamnens aktörer 

kommer kunna ta del av utvecklingen i och med att framförallt containerhamnen växer och 

det kommer även finnas möjlighet att lättare kunna koordinera internationalisering i klustret i 

och med dess världsomspännande nätverk. 

     Jag hävdar härmed att det som ger hamnen en specialiserad input är det 

muddringsprojektet, samt det nya ägarförhållandet, vilket är produktionsfaktorer som kommer 

bidra med en högre klustringseffekt. Det som talar emot är avsaknaden av ITC-system som 

förenar hamnar i regionen.  

 

Benägenhet till lärande 

Benägenhet till lärande har jag funnit i Gävle hamns delaktighet i olika nätverk och dess 

engagemang i särskilda frågor. Först och främst bidrar branschorganisationen Sveriges 

hamnar med en årlig hamndag, där man samlar medlemmarna för att dela med sig av vilka 

utmaningar hamnarna står inför och vilka typer av investeringar som behöver göras. Sveriges 

hamnar tillhandahåller även ett specifikt nätverk för miljö- och oljefrågor i Sverige. Det 

sistnämnda kallas oljehamnsforum och där sitter Daniel Karlsson på Gävle hamn som 

ordförande. Han berättar att det sker utbildning rörande tillbud och olyckor under dessa 

träffar, samt att klimatet är öppet gällande teknikfrågor. Forumet har gett upphov till en 

samsyn kring regelverken av hamnarna (Daniel). Denna typ av öppenhet i nischade nätverk 

anser jag även vara en god källa för kunskapsspridning och som för oljehamnarna närmare 

varandra. 

     Ett mer informellt nätverk för samsyn har även uppkommit ur Sveriges hamnar, som är en 

sammanslutning av 11 Ostkusthamnar med liknande problemställningar. De verkar för att 

sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen som blir allt mer trafikerad. Initiativet syftar 

till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara 

avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraft (Mynewsdesk, 2016). Hamnarnas VD har 

tillsammans skrivit insändare för att vinna gehör för att fokus ska riktas mot dessa frågor 

(Daniel). Att hamnar enbart på Ostkusten samarbetar på detta anser jag är faktor mot ett 

hamnkluster. Det finns ett geografiskt avgränsat nätverk som syftar till att dra medlemmarna 

åt samma håll, då de tillsammans skulle gynnas av att en del av trafiken flyttades till 

Ostkusten. De har enligt Bai och Lam skapat sig en plattform för lokaliserat lärande. 

Samarbetet, om det blir lyckat, tror jag skulle kunna innebära att andra typer av synergier 
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mellan hamnar växer fram, som exempelvis samlastning av varor, om gods från norr till större 

del skeppas sjövägen söderut.  

     Sedan finns det ett tekniknätverk som inte är särskilt formaliserat, där medlemmarna ses 

någon gång per år och har gjort så två år i rad. Det är ett eget initiativ av Gävle, Västerås, 

Norrköping, Kalmar och Trelleborg där man diskuterar teknik kring infrastruktur och 

kajrenoveringar. Enligt Daniel är dessa hamnar är bygd under samma era med liknande teknik 

och genom att ta del av andras erfarenheter underlättas arbetet (Daniel). 

     Att hamnarna på eget initiativ startar dessa mer informella nätverk som inte är en del av 

Sveriges hamnar, anser jag tyder på ett eget engagemang att vilja göra något bättre, samt att 

det kan leda till andra typer av informella kontakter och ytterligare samarbete. Dock så träffas 

de inte särskilt frekvent face-to-face, vilket är viktigt för kunskapsspridning. 

 

Det som Gävle hamn visat sig mindre bra på är att engagera sig i globala hamnnätverk. De har 

dock blivit medbjudna till seminarier hos LNG Baltic Ports som är en sammanslutning av 

Östersjöhamnar med inriktning på frågor kring flytande naturgas. Det kan även ske andra 

spontana seminarier beroende på vad som är i ropet, där externa aktörer medverkar och kallar 

in hamnar till möten (Daniel). Gävle hamn kommer enligt Daniel att anta en ny roll i 

framtiden för att delta mer på det globala planet, där möjlighet finns att engagera sig i ESPO, 

en europeisk sammanslutning av hamnar, samt BPO som är en organisation för 

Östersjöhamnar (Daniel). Att Gävle hamn valt att inte delta mer i globala nätverk, kan på sikt 

enligt mig medföra ett hinder för att kunna hänga med i den globala utvecklingen. Enligt Bai 

och Lam handlar det om att antingen differentiera sig gentemot andra kluster, vidta 

samarbeten eller en kombination av dessa för att den egna utvecklingen ska kunna optimeras, 

och jag anser därmed att Gävle hamn bör ansluta sig till globala nätverk för att kunna följa 

med bättre i en den globala hamnutvecklingen.   

 

Inom Mellansveriges logistiknav, som är ett nätverksprojekt av handelskammaren, bjuder 

man in medlemmarna för att informera om infrastrukturfrågor vid olika typer av seminarier 

och företagarmässor, men hamnarnas representanter i länet har oftast en låg närvaro. 

Mellansveriges logistiknav är även involverat i andra logistikmässor, där logistiknav från 

andra delar av landet träffas och ett kunskapsutbyte sker (Anders). Här ser jag att det finns en 

möjlighet att hamnarna i regionen tar tillfället i akt att träffas, då all form av kontakt kan bidra 

med informella kontakter och länkar mellan hamnarna som kan medföra att kringtjänster 

stärks dem emellan. 

 

Gävle hamn visar alltså prov på nätverkande och kunskapsspridning, men det kan intensifieras 

genom att man träffas mer frekvent i informella nätverk och i Mellansveriges logistiknavs 

seminarier. Gävle hamn bör även ansluta sig till globala hamnnätverk för att hänga med i 

utvecklingen av andra kluster.  

 

5.2 Efterfrågeförhållanden 
Med efterfrågeförhållanden menas sättet med vilken närheten till kunden påverkar, som för 

hamnens fall handlar om förhållandet till närliggande industrier och varuägare och hur de 

pressar hamnverksamheten till att förstå vilka segment som är de nuvarande och framtida 

behoven. 

     De efterfrågeförhållanden som iakttagits är det sätt som Billerudkorsnäs, Gävle hamns 

största kund, ställer höga krav på prestandan. Enligt Emil är deras containers tetraklassade, 



 

 

20 

 

vilket implicerar stora restriktioner vid hanteringen. Det får exempelvis inte finnas någon typ 

av lukt i, eller skada på containern. Vilket är krav som kommer från deras största kund 

Tetrapak. Billerudkorsnäs har även krav på stuffningskapaciteten av pappret i dessa 

containrar, så att rätt antal bulk flödar ut från hamnen (Emil). Stuffning/strippning är andra 

ord för i- och urpackning. 

     Emil fortsätter att en annan stor kund som påverkat sättet Gävle hamn hanterar sitt gods på 

är SSAB. De var inte nöjda med BSG:s lastsäkringsmetod, då det är essentiellt att inga som 

helst rörelser uppstår som kan skada gods eller påverka fartyget. Det finns annars 

hanteringsflöden på alla typer av gods, som kunden får godkänna innan det sedermera sker 

utbildningen om denna unika godshantering (Emil). 

     Daniel understryker att om man inte hänger med i utvecklingen och på den typ av krav 

som kunderna ställer, så är det de små hamnarna i ledet som blir förlorare om man ser till 

kraven från de större hamnarna ute i Europa, dit mycket av Östersjöns gods går (Daniel). Med 

Gävle hamn och dess storlek och mångfald inom godshantering, samt dess utveckling och 

utnämnande som riksintresse, ser jag inga särskilda indikationer på en missnöjdhet hos 

industrier och varuägare på effektiviteten. Något jag dock kan se är att kunder indirekt har 

påverkat muddringsprojektet. Det i och med SECA-direktivet, som innebär att svavelhalten i 

bränslet från och med 1 januari 2015 endast får uppgå till 0,1 viktprocent i området Östersjön 

och Nordsjön (Regeringskansliet, 2012). I och med detta har man sett en trend mot större 

fartyg, då bränslet blir dyrare. Det jag menar är att Gävle hamn uppfattat trenden från 

kunderna, som i det här fallet kräver större rederier, och har låtit sig anpassats genom att göra 

farleden bredare och djupare.  

 

För Gävle hamns roll som hamnmyndighet, finns det även krav att leva upp till. Dessa kan 

innefatta åtgärder mot buller, brand eller luftutsläpp. Dessutom ansvarar Gävle hamn för 

infrastruktur och rörledningar, vilket innebär att det finns krav från exempelvis energibolagen 

att kunna göra effektiva röranslutningar från fartygen in till deras magasin (Daniel).  

     Något som även kan kopplas till denna typ av kategori av myndighetsbestämmelser är att 

International Maritime organisation har beslutat att alla containrar måste ha en verifierad 

bruttovikt med intyg från och med första juli år 2016 (World shipping council, 2016). Det 

innebär att hamnarna nu vill kunna erbjuda denna service och enligt Emil är en rad olika 

projekt igång för att finna den bästa lösningen att väga containrarna. Denna typ av 

regelförändring innebär att ett segment hos hamnarna måste utvecklas för att garantera 

säkerhet för fartygen, men då det är en allmän bestämmelse och inte något specifikt som för 

drivet vidare av konkurrensen för Gävleregionen kan det inte ses som någon klusterfaktor. 

Men jag anser att kunderna borde ha en stor chans att påverka utformningen av tjänsten i 

inledningsskedet.   

 

Exempel finns alltså på sätt som kunderna ställer specifika krav på Gävle hamn och där de har 

anpassat sin service. Två större faktorer som kan knytas an till efterfrågeförhållande från 

varuägare och rederier är dels muddringsprojektet, dels den nya investeringen i 

containerhamnen. Hamnen visar därmed prov på att hänga med i den uppåtgående trenden av 

containertrafik. 

 

5.3 Relaterade och stöttande industrier 
För ett hamnkluster handlar de relaterade och stöttande industrierna om externa faktorer som 

kan bidra med inputs och som hjälper hamnen att bistå med en effektiv hamnverksamhet. 
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Enligt Bai och Lam är det närheten till industriella och logistiska verksamheter, samt 

kunskapscenter och finansiell service som är utmärkande för hamnkluster. Faktorer som alla 

aktörer i klustret kan dra nytta av.  

     För Gävle hamns del har specifikt en logistisk organisation i regionen visat sig särskilt 

viktig. Det är Mellansvenska handelskammarens initiativ Mellansveriges logistiknav (MSL). 

Det är ett projekt som ämnar utveckla Gävle-Dala regionen till ett logistiknav och som 

lyfter samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor (Mellansveriges logistiknav 

(a), 2016). Projektledare Anders Franck insisterar på att de verkar för att marknadsföra 

regionen med alla de logistiska tillgångar som den har och dess närhet till Stockholm. I 

nuläget är västra stambanan, samt E18 mellan Göteborg och Stockholm överbelastade.  Det 

som MSL verkar för är att istället ta in gods via Gävle hamn och skicka det på tåg till 

Stockholm Nord.  Anders fortsätter att det går att lösa med nya höghastighetståg, men vilket 

ligger 30 år fram i tiden. Om Mälardalens tillväxt fortsätter, kommer 50 % av Sveriges 

befolkning att bo i Stockholm år 2050. Stockholm har i nuläget hamnar, men i och med 

nedläggning av Louddens oljehamn, och Värtahamnens containerterminal, menar Anders att 

Gävleregionen har en chans att ta del av dessa volymer. Jag anser att med hjälp av MSL kan 

Gävle hamn och andra näringar i regionen stärka sin konkurrens. Det är en stöttande industri 

som kan liknas med Fujian-mode, där avtal gjordes mellan både föreningar och företag som 

skulle stödja ett ekonomiskt samarbete i regionen. Jag anser att regionens hamnar stärks av ett 

nätverk som jobbar för att marknadsföra och på så sätt vinna gods från andra typer av stråk 

där andra logistiknav arbetar på samma sätt. Dessutom arbetar det för att utveckla 

infrastruktur för regionens hamnar, som främst de större godshamnarna Gävle och Söderhamn 

kan dra nytta av, då godset kan få en effektivare och billigare transportväg.  

     Ett initiativ som finns i regionen och som är en del av MSL är ITS-Dalarna. ITS står för 

intelligenta transportsystem och är ett klustersamarbete inom området och har som mål att 

utveckla en testanläggning för ITS-tjänster på E16, som sedan år 2011 är europaväg och går 

mellan Bergen och Gävle (ITS-Dalarna, 2011). Ett sådant kluster i regionen och 

testanläggningar som appliceras på E16 kan bidra med säkrare och mer miljövänlig 

logistikhantering längs vägen (Trafikverket, 2015), vilket alla hamnar är starkt beroende av 

enligt Bai och Lam. Även med det nya ägarförhållandet med Yilport, som opererar på Oslos 

hamn, bidrar en europaväg dem emellan en viss typ av infrastrukturstandard och en tydligare 

koppling mellan städerna. Med det sagt finns här en aktör som direkt verkar för en säkrare och 

miljövänligare infrastruktur som gagnar Gävle hamn, samt som indirekt ger förbindelsen 

Oslo-Gävle en produktionsfaktor till gagn för framtida större samarbeten.  

 

Ett annat projekt längs E16 som verkar som en stöttande logistisk industri är Elväg Gävle. Det 

är Region Gävleborg som tillsammans med Siemens och Scania samarbetar med ett 

världsunikt projekt som väntar sänka koldioxidutsläppen drastiskt i framtiden. Projektet 

innebär på sikt att sträckan Gävle-Borlänge längs E16 ska elektrifieras för lastbilar. Just nu 

finns det en teststrecka på två kilometer väster om Sandviken (Region Gävleborg, 2015). 

Precis som ITS-dalarnas arbete på vägen, tänker jag att detta unika projekt verkar som ett 

konkurrenskraftigt försprång för Gävle hamn, då chansen ökar att varuägare som prioriterar 

miljön, naturligt väljer vägen som leder hela vägen till Gävle hamn.  

 

Future Position X (FPX) finns i regionen och är ett klusterinitiativ inom geografiska 

informationssystem (GIS). Enligt Mellansveriges logistiknav är det världsledande inom GIS 

och vann år 2013 “Geospatial world leadership award”, som är ett av världens främsta priser 

för utvecklingsarbete inom GIS (Gävle kommun, 2014). Projektet är ett samarbete mellan 
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Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, offentlig sektor och drygt 200 företag. FPX är ett europeiskt 

centrum inom området och har sitt huvudkontor, samt forskningslabb i Gävle (Mellansveriges 

logistiknav (d), 2016). Enligt Anders finns det framförallt ett företag inom klustret som är 

särskilt intressant. Det är esri Sverige, som är landets största leverantör av GIS-produkter och 

har sitt huvudkontor i Gävle. De är duktiga på att lägga upp rutter och kan hjälpa alla företag i 

hela världen, men de finns i regionen vilket gör det lättare att träffas face to face (Anders).   

     I Rotterdams hamnkluster var närheten till kunskapscentra en stor nyckelfaktor. I detta 

GIS-kluster är högskolan i Gävle med och samarbetar och har inriktat sig på 

logistikforskning. Deras forskningsprojekt Centrum för logistik och innovativ produktion 

(CLIP), är ett initiativ som togs för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen. 

Förutom masterutbildningar och forskning på området verkar detta centrum även som en 

mötesplats för företag och organisationer som vill bli mer effektiva (Mellansveriges 

logistiknav (e), 2016). Gävle hamn har enligt Daniel varit i kontakt med CLIP vid flertalet 

tillfällen och har även en kontaktperson för detta avseende. På containerterminalen har det 

bland annat pågått ett projekt där man har simulerat flöden för optimering. Daniel fortsätter att 

det kan börja med att CLIP kommer med ett förslag på en forskningsfråga som Gävle hamn 

sedan formar efter egna problemställningar. Daniel understryker att Gävle hamn alltid är 

öppen för samarbete i dessa typer av frågor (Daniel). Jag ser här en stor möjlighet för Gävle 

hamn med en logistikinriktad högskola, samt att Gävle hamn tar hjälp för av detta för att 

utveckla sin egen verksamhet. Det som stödjer att detta skulle vara en klusterfaktor är att det 

på samma sätt skapade framgång för fallet Rotterdam, trots att dessa var andra typer av 

hamnrelaterade institut och fler, men som måste sättas i relation till Gävle hamns betydligt 

mindre storlek.  

 

Utöver dessa arbetar även myndigheter vid sidan om hamnen med finansiell service och andra 

typer av stöd. Trafikverket står för finansieringen av bland annat utbyggnaden av 

järnvägsspåret in till hamnen och andra infrastrukturprojekt i regionen. Sjöfartsverket har 

hand om lotsning, regler kring det och krav på farleder in till hamnarna och gör årliga 

utredningar om investeringar i hamnarna (SoU 2007:58, 57). I Gävleregionen finns Bönans 

Lotsstation strax intill Gävle hamn som ansvarar för ett lotsområde strax norr om Sundsvall. 

(Daniel). Det som utmärker Gävle hamn av dessa stöttande industrier är att ett ökat fokus har 

riktats från regeringen och som bidragit till att hamnen getts större finansiell prioritet.  

 

De relaterade industrier som förser hamnen med konkurrenskraftig input är enligt min mening 

skogsindustrin i norra Sverige. En industri som kommer öka i omfattning och där specifikt 

träindustrin väntas bidra till att kuststräckan Gävle-Hudiksvall får den högsta tillväxten 

framöver i Sverige. I likhet med Taiwanfallet visade det sig att utvecklingen av just 

närliggande industri, som i det fallet var petrokemi, skapade en stor utveckling av hamnarna 

och med hamnar in till områden som bistod som leverantörer till industrin. Med det menar jag 

att den blomstrande skogsnäringen kan medföra att Gävle vidgar sitt skepparnätverk. 

 

De slutsatser jag kan dra är att det finns faktorer som stödjer infrastruktur i form av ett nätverk 

som lyfter samverkan i att utveckla regionen inom logistisk verksamhet, och som även 

innefattar både ett GIS- och ITS-kluster, samt CLIP som aktivt samarbetar med hamnen. 

Likväl finns finansiell service som stöttar hamnen, då den ges prioritet i infrastrukturfrågor. 

     Den industriella stöttande verksamheten hittas i den ökande skogsindustrin som Gävle 

hamn kommer att dra nytta av.  
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5.4 Företagsstruktur och rivalitet 
För företagsstruktur och rivalitet har jag för avsikt att finna policyer som stödjer drivet mot ett 

hamnkluster, dessutom att beskriva de samarbeten och rivalitet som sker inom hamnen och 

mellan hamnar i regionen. 

 

Policy som det huvudsakliga drivet 

Den policy som hamnmyndigheten Gävle hamn AB själva har och som jag anser leder arbetet 

mot ett hamnkluster lyder enligt deras ändamålsprincip att de ska “bedriva hamnverksamhet 

till gagn för lokala, regionala, nationella och internationella företag. Syftet är att tillförsäkra 

näringslivet en rationell, säker, regelbunden och miljövänlig godshantering till 

konkurrenskraftiga priser, för att ge näringslivet i regionen en god möjlighet att behålla och 

utveckla sin verksamhet” (Gävle hamn AB, 2015). Det är alltså det regionala näringslivet man 

vill vara till gagn för och kunna verka som en tillförlitlig hamn i många avseenden. 

Kommunallagen hindrar dock Gävle hamn AB från att göra regionala samarbeten och därmed 

för en utveckling mot ett hamnkluster med delad hamnstyrelse, vilket visade sig vara 

framgångsrikt i fallen Taiwan och Valencia. 

     Till hamnens policysupport kan även tillskrivas den regeringspolitik som gynnar hamnen, 

och som för Gävle hamns del handlar om utpekandet som strategisk hamn utav regeringen 

(SOU 2007:58, 19). I Länsplanen för Regionen Gävleborg understryks att Gävle hamn är en 

strategisk fråga för godstransporterna och att man bör sträva efter att utveckla infrastrukturen 

för att göra hamnen till ett ännu viktigare nav (Region Gävleborg 2010, 9).  

 

En policy finns därmed från regeringen för att stärka hamnens förbindelse till inlandet och 

som redan beskrivits är en av de stora produktionsfaktorerna för hamnen. Det som saknas är 

policyer som stödjer själva klusterformeringen, till regionala eller internationella hamnar likt 

Bai och Lam föreslår bör göras i Taiwansundet. Men som inte kan göras i och med en 

administrativ begränsning.  

 

Samarbete och konkurrens inom hamnen 

På Gävle hamn är det många olika typer av aktörer verksamma. Gävle hamn AB är 

hamnmyndighet, Yilport och Sören Thyr bedriver stuveriverksamhet och sedan är även 

åtskilliga energibolag verksamma på energihamnen, där de sköter sina magasin och gods. 

Övriga aktörer är bland annat tre skrothanteringsföretag, två på hamnen och ett lite längre upp 

i bakområdet, sjöfartsverket, och därtill en mängd företag verksamma inom spedition, 

skeppsmäkleri och skeppsklarering.  

     Det arbete som BSG tidigare utförde var främst lossning och lastning på bulkterminalen 

där de kunde operera utan konkurrens. Dock skötte de likt Sören Thyr stuffning och 

strippning av containrar, men någon stor konkurrens märktes inte av dem emellan enligt Emil, 

som fortsätter med att det heller inte fanns något mål att konkurrera med dem, då BSG stod 

mitt i ett förhandlingsläge och väntade på nya direktiv (Emil). Han förklarar att det enda 

samarbetet han såg var med GCT, som själva inte utförde stuffning, vilket innebar att det hela 

tiden skedde ett utbyte av containers (Emil).  

     Mellan Gävle hamn och företagen som arrenderar marken för magasin exempelvis råder 

ingen konkurrens, då de får ett eget område att operera på med sina villkor. Yilport har redan 

innan köpet varit fristående och inte haft några andra konkurrenter på själva hamnen. I och 

med deras nya roll kommer det att ske ett samarbete mellan Gävle hamn AB och Yilport i och 

med att den planerade containerterminalen blir ett sambyggnadsprojekt (Daniel). 
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Det finns flertalet företag som sköter spedition, skeppsmäkleri och klarering och som syr ihop 

helhetslösningar. Om kunden exempelvis vill frakta en vara från Sandviken till Kina, så löser 

de detta med lastbils- och containertransport, samt tull och det är här flera företag 

konkurrerar. Hägerstrands är det största företaget, sedan finns Sweconfreight och Bertlings 

bland andra (Emil). Vissa sitter på hamnen, andra inne i staden och vissa är fjärrmäklare med 

kontor i Stockholm (Daniel). 

 

Det man kan se är att det inte råder en särskilt stor konkurrens mellan de större aktörerna på 

hamnområdet, den konkurrens som finns, är mellan Sören Thyr AB och dåvarande BSG om 

stuffning i containrar. Den konkurrens som kan iakttas finns framförallt mellan företagen som 

syr ihop helhetslösningar till kunden, vilket även BSG kommer att kunna göra nu utan 

restriktioner från kommunallagen, vilket i sig kan tänkas öka den redan befintliga 

konkurrensen.  

     Samarbeten som kan iakttas är utbyte av resurser hamndelarna emellan, och i ett framtida 

sambyggnadsprojekt mellan Yilport och Gävle hamn AB. 

 

Samarbete och konkurrens utanför hamnen 

Samarbete med hamnar i regionen är en klusterfaktor som visat sig särskilt låg för Gävle 

hamn. De intilliggande hamnarna Skutskär, Karskär och Norrsundet, är utpräglade 

industrihamnar och tar in mycket via egen hamn. Dock ska tilläggas att Karskär som är 

industrihamn åt Billerudkorsnäs, använder Gävle hamn för export av sina varor antingen från 

GCT eller från kombiterminalen på Granudden.  

     Även om det inte finns något större samarbete mellan hamnarna, så finns det dock 

kringtjänster som indirekt kopplar ihop dem. Dessa är på ena sidan Hägerstrands som erbjuder 

klarering och assisterar fartyg i Gävle, Karskär och Skutskär (Hägerstrands, 2016), 

Fartygsservice utför servicearbeten i samma region (Fartygsservice, 2016), Skeppsmäklarna 

finns längs hela Ostkusten, Sören Thyr hade nyligen verksamhet i Göteborg men blev av med 

kontraktet förra veckan (Emil). Inom skrotsegmentet finns tre aktörer, Kruusakoski, Stena 

Recycling och Ragn Sells, där både Stena och Kruusakoski finns på andra hamnar (Daniel). 

Att företag på detta sätt opererar på närliggande hamnar är i sig en faktor som pekar på att det 

finns en avgränsad geografisk region där företagen väljer att operera, vilket även kan föra 

hamnarna närmare varandra i och med att informella nätverk kan uppstå och bidra till så kallat 

“local buzz”, som innebär en slags kunskapsspridning när aktörer möts face to face.   

     En kringtjänst som även sker är ett samarbete med bogserbåtar. Gävle hamn har två 

bogserbåtar, men kan i vissa fall vara i behov av förstärkning. Enligt Daniel är det upp till 

rederierna att själva bestämma vilka de vill utnyttja. I vissa fall krävs tre till fyra båtar och då 

finns en tredje i Gävle som det privata företaget Tugab bistår med. Det är antingen därifrån 

eller från Söderhamn det tas in extra. Han fortsätter att Gävle hamns båtar även hjälpt till 

någon enstaka gång i Söderhamn och Sundsvall. Det finns även andra bolag som erbjuder 

denna tjänst, då det oftast inte finns ekonomi för de små hamnarna att ha egna. Dock så har 

både Skutskär och Norrsundets hamn egna (Daniel). Detta sätt att dela resurser innebär att 

produktionsfaktorer och andra investeringar kan delas och gynna andra hamnar i regionen och 

som enligt Haezendonck och de Langen kan vara ett förstadium till ett fortsatt samarbete.   

 

Om man ser till den konkurrens som Gävle hamn utsetts för, så är det utan tvekan den med 

Göteborgs hamn som är hårdast. Den har ett ypperligt geografiska läge ut mot kontinenten 

och är den överlägset största hamnen i Sverige. Göteborgs hamn har byggt upp ett nät av 
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hamnpendlar för att kunna fylla de stora oceananlöpen, som innebär att mycket gods går från 

industrierna på tåg till Göteborg (Daniel). Hamnpendeln innebär även att en feederbåt från 

Göteborg inhämtar gods från Gävle hamn vilket istället medför ett samarbete (Anders). Jag 

ser därmed hamnpendlarna som ett dynamiskt system, där godset på tåg från industrierna 

växelverkar med utskeppning från GCT. Detta är ett bra exempel på en faktor som kan tjäna 

som incitament till att Gävle hamn utvecklar sig eller specialiseras, för att varuägarna istället 

ska välja att dra godset via sjövägen. Något som bland annat Ostkusthamnar i samverkan 

jobbar för.  

     Daniel understryker även att alla svenska hamnar egentligen är konkurrenter, och 

hamnsamarbetet handlar mycket om att driva gemensamma frågor som kan vara att mer gods 

bör beläggas på sjötrafiken (Daniel). Jag kan även här se ett dynamiskt system, där man 

försöker skapa sig konkurrensfördelar gentemot landinfrastrukturen, men som även är vitalt 

för hamnens utveckling. 

 

Enligt Emil är Orrskärs hamn i Söderhamn konkurrenskraftig inom segmentet sågade 

trävaror, då de i princip bara hantera sådant gods (Emil). De har likt Gävle hamn närhet till ett 

stort sågverk, de Ala-sågen och Gävle Setra, men Orrskär hanterar i princip tre gånger så 

mycket gods. Man har dock börjat containerisera denna typ av gods och i och med det har 

Gävle en fördel enligt Daniel med deras containerterminal. Just nu går en bulkbåt som samlar 

upp gods från Söderhamn, Gävle och Norrköping bland annat (Daniel).  

 

SSAB kan välja att köra ut godset från Oxelösund och Norrköping, men då dessa ligger på 

andra sidan Mälardalen finns det egentligen ingen konkurrens om godset som kommer 

norrifrån (Emil). De har en egen kaj på fabriksområdet i Oxelösund. Mängden containrar ökar 

och det är något som tvingat Oxelösunds hamn tillsammans med SSAB att utveckla 

transportsystemet, vilket bidragit till att man idag skeppar ut containers från Gävle hamn 

(Sjöfartsverket 2012, 63-64). Här ser jag att det geografiska läget är konkurrenskraftigt, då 

Gävle är en relativt stor hamn som inte konkurrerar med hamnarna belägna söder om 

Mälardalen på grund av de långa avstånden, och att transportkostnaderna lätt blir för stora för 

industrierna kring Gävleregionen och norrut.  

     Den största konkurrenten söder om Mälarområdet är Norrköpings hamn, som är lik Gävle 

hamn på många sätt. Den kan erbjuda samma typer av tjänster och är av samma storlek. Dock 

så driver ett kommunalt bolag terminalverksamheten (Emil), till skillnad från Gävle. Detta 

kan vara av betydelse i framtiden och innebära att Gävle blir mer konkurrenskraftig, då 

kommunala bolag får svårare att utvecklas än en privat internationell aktör.  

  

Sundsvall har även de en containerhamn, men på grund av högre frekvens med linjetrafik, 

menar Anders att gods i det området ofta dras ned till Gävle (Anders). Här ser man betydelsen 

av att ha ett stort skepparnätverk, vilket implicerar större godsmängder. Dessutom visar det på 

att det är hög konkurrens kring containersegmentet på Ostkusten, vilket även regeringens 

hamnstrategi påpekar.  

 

Gävles energihamn har enligt Daniel inte någon större konkurrens i dagsläget. Det finns andra 

oljehamnar i Västerås, Sundsvall, Södertälje, Oxelösund, Nacka och Norrköping. Samt i 

Loudden som är på väg att lägga ned sin verksamhet. Dessa är inte av någon större 

konkurrens för Gävles del, då energihamnarna i regel har en egen nisch. Gävle hamn har 

exempelvis flygbränslet och Oxelösund tjockolja (Daniel). Den utvecklade infrastruktur som 

finns kring flygbränslehanteringen anser jag även vara en faktor till att konkurrensen om detta 
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bränsle är låg, då det finns en tröghet i att ändra ett fungerande infrastruktursystem. Dessutom 

minskar konkurrensen i och med Louddens nedläggning där godset kommer spridas ut på de 

andra hamnarna.  

     Det som konkurrensen består i är om petroleumprodukter importeras för att lagras i 

bergrum och sedan skeppas ut igen, vilket är en företeelse som ser ut att kunna växa i 

framtiden (Sjöfartsverket omvärld 2014-2016, 52). Daniel menar att avståndet till 

huvudstaden då har mindre betydelse (Daniel) . 

 

Längs Norrlandskusten finns flera samarbeten med gemensamma hamnbolag, t.ex. 

Söderhamns Stuveri och hamn och Södra Norrlands Hamn och logistik. Om Gävle ska kunna 

samarbeta måste det till delade bolag likt dessa exempel. Denna administrativa begränsning 

identifierades även tidigare på Fujiansidan, men på ett annat sätt, då Fujian var begränsad till 

att samarbeta med ett annat land. Dock har nu Yilport chansen att som internationell aktör 

kunna styra flöden i ett större geografiskt område mellan Oslo, Gävle och Stockholm. Det kan 

liknas med Taiwan som attraherade utländska investerare för att göra hamnen till ett 

internationellt nav. Det jag menar är att de nya godsflödena kan sätta Gävle på kartan 

internationellt och därmed attrahera mer gods.  

 

Samarbetet mellan regionens hamnar är låg. Det som för de samman är kringtjänster, samt att 

företag är verksamma på främst Karskär och Skutskär.  Den största konkurrensen sker utanför 

regionen, där den största konkurrensen finns med Göteborgs hamn, och Sundsvalls hamn i 

containersegmentet, samt med Söderhamn om sågade trävaror.  

     Den största konkurrenten söder om Mälardalen är Norrköping som är lik Gävle hamn i 

många avseenden, men till följd av att de ligger på olika sidor hämmar detta att en stor 

konkurrens blir till. 

     Energihamnen har ingen stor konkurrens. Det som talar för att den blir större är att lagring 

av olja i bergrum förväntas öka, och lägre då Louddens oljehamn läggs ner.  

 

Tillit 

De faktorer som funnits som indikerar på tillit mellan aktörer på hamnområdet är bland annat 

att Gävle hamn antagit en ny roll som hamnmyndighet och tagit ett steg tillbaka. 

Arbetsuppgifterna blir i och med detta mer utpekade enligt Daniel och implicerar ett tydligare 

gränssnitt för kunderna. Det kan hända att det ibland inte blir helt opartiska 

konkurrensförhållanden om hamnmyndigheten även sköter driften (Daniel). Denna faktor tror 

jag kan öka tilliten bland de aktörer som framförallt kommer in nya på området, då 

spelreglerna blir lika för alla. 

     Det finns även företag som opererat på hamnen sedan början av 90-talet som Kemira AB 

och Dewatech, samt sedan slutet av 1800-talet med dåvarande Korsnäs. En faktor som även 

visade sig vara framgångsrik i Valencias kluster, där det fanns en mognad av relationen till 

intressenter.  
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6. SLUTSATSER 

Det jag har kommit fram till i denna rapport är att Gävle hamn uppvisar några tecken på att 

vara ett hamnkluster, där de främsta är en god infrastruktur och ett starkt stöd från industriell 

och logistisk verksamhet. Dock finns en avsaknad av faktorer som kan väntas stärka 

klusterdynamiken.  

 

De produktionsfaktorer som funnits är att hamnen har en god tillgång till infrastruktur som 

kontinuerligt utvecklas, samt ett skepparnätverk, där linjetrafiken till största del handlar om 

containertrafik. Jag hävdar att den specialiserad input som finns är en muddrad farled, samt ett 

nytt ägarförhållande som kan koordinera gods och internationalisering. Till sist finns 

produktionsfaktorer i form av benägenhet till lärande, där Gävle hamn är del av flertalet 

nätverk som både är hamnspecifika och logistiskt inriktade. 

     Efterfrågeförhållanden på hamnen innefattar de specifika krav kunderna ställer, vilket fått 

Gävle hamn att anpassa sin service. Två större faktorer har även identifierats där 

påtryckningar indirekt skett från rederierna. Det är dels muddringsprojektet, dels den nya 

investeringen i containerhamnen. Hamnen visar därmed prov på att hänga med i den 

uppåtgående trenden av containertrafik. 

     Relaterade och stöttande industrier till hamnen är faktorer som stödjer infrastruktur i form 

av ett nätverk som lyfter samverkan i att utveckla regionen inom logistisk verksamhet, och 

som även innefattar både ett GIS- och ITS-kluster, samt forskningscentrat CLIP, som aktivt 

samarbetar med hamnen. Likväl finns finansiell service som stöttar hamnen, då den ges 

prioritet i infrastrukturfrågor från regeringen. Den industriella stöttande verksamheten hittas i 

den ökande skogsindustrin som Gävle hamn drar och kommer att dra än mer nytta av i 

framtiden. 

     Företagsstruktur och rivalitet på hamnen yttrar sig i regeringens policy att stärka hamnens 

förbindelse till inlandet. Det som saknas är policyer som stödjer själva klusterformeringen, 

men som inte kan göras i och med en administrativ begränsning. Den policy mot ett 

hamnkluster som hamnstyrelsen själva har är det sätt man vill vara till gagn för det lokala 

näringslivet. 

 

Den konkurrens som råder mellan de större aktörerna på hamnområdet är inte särskilt stor. 

Den konkurrens som påträffats, är mellan Sören Thyr AB och dåvarande BSG om stuffning i 

containrar. Den konkurrens som annars kan iakttas på hamnen finns framförallt mellan företag 

inom spedition, skeppsmäkleri och klarering som syr ihop helhetslösningar till kunden. De 

samarbeten som iakttagits är utbyte av containers hamndelarna emellan, och ett framtida 

samarbete mellan Yilport och Gävle hamn AB vid byggnad av en ny containerterminal. 

     Samarbetet mellan regionens hamnar är låg, det som för dem samman är kringtjänster, 

samt att företag är verksamma på andra hamnar, främst i Karskärs och Skutskärs hamn. Den 

största konkurrensen sker utanför regionen med Göteborgs hamn, och Sundsvalls hamn i 

containersegmentet, samt med Söderhamn om sågade trävaror.  

     Den största konkurrenten söder om Mälardalen är Norrköping, men till följd av att de är 

placerade på olika sidor om Märlardalen hämmar detta att en stor konkurrens råder. 

     Energihamnen har heller ingen stor konkurrens. Det som talar för att den blir större är att 

lagring av olja i bergrum förväntas öka, och lägre då Louddens oljehamn läggs ner.  

 

Det som jag anser kan öka klusterfaktorn är om Gävle hamn förbinder sitt skepparnätverk till 

Raumo för att ta del av Östeuropas ökade tillväxt. Jag anser även att nätverkande kan 
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intensifieras ytterligare, i synnerhet bör Gävle hamn ansluta sig mer till globala hamnnätverk 

för att hänga med i utvecklingen av andra kluster. 

     Det som talar emot att Gävle är ett kluster är avsaknaden av ITC-system som förenar 

hamnar i regionen.  

 

Den övergripande slutsatsen jag kan dra är att inget omfattande klustersamarbete råder med de 

närliggande hamnarna. De faktorer jag har funnit utgår ifrån Gävle hamn som självständig. 

Det råder dock samarbeten av kringtjänster med närliggande hamnar, men som enligt 

klusterdefinitionen inte innebär att hamnarna tillsammans är så pass integrerade och 

koordinerade som hamnar med en gemensam hamnstyrelse kan vara, där målet är att utveckla 

specialiserade lösningar tillsammans, som differentierar och stärker hamnens konkurrenskraft.  

 

6.1 Avslutande diskussion 
I den här studien har en mellanstor svensk hamn och dess nätverk undersökts för att utreda om 

den kan klassas som ett hamnkluster enligt Porter med utgångspunkt från hans 

diamantmodell. Det visade sig att denna hamn inte kunde beskrivas som ett hamnkluster ur 

det perspektivet att flera hamnar har en omfattande integrering i utbudet av tjänster och där de 

tillsammans samarbetar för att öka service och effektivitet på hamnområdet.  

     Det som skulle vara intressant att studera vidare är hur redan integrerade hamnar med 

gemensamma bolag samarbetar och vilka faktorer som kan identifieras i dessa fall. Några 

samarbeten har tagits upp i denna uppsats, och något som en sådan studie kan bidra till är att 

föra diskussionen vidare om hur den framtida utvecklingen av hamnar bör se ut, för att 

hamntjänsterna ska kunna nå sin maximala kapacitet.  
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