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Plattform för
integrerad logistik
Badi Almotairi

Introduktion
I globaliseringens kölvatten har hamnarnas roll
förändrats radikalt. Den ökade handeln mellan
världens länder har, tillsammans med nyttjandet
av allt större containerfartyg, lett till kraftigt
ökade fraktvolymer. Utvecklingen har höjt
trycket på hamnarna – på flera plan. Förutom
den betydande utmaningen i att hantera större
mängder gods förväntar sig kunder med minimal
lagerhållning leveranser ”just-in-time”.
Moderna hamnverksamheter kontrasterar tydligt
mot den tidigare bilden av fasta institutioner som
kännetecknades av homogenitet både ifråga om
funktion och ägarbild. Dagens hamnar präglas
av ett brett nätverk av affärsdrivande aktörer,

med kapacitet att tillhandahålla en mängd olika
transport- och logistiktjänster. Konkurrensen
från andra lösningar och transportsätt är ständigt
närvarande.
Med nya funktioner i en ny tid följer också
nya krav. Nyckeln för att matcha omvärldens
höga krav är samarbete, flexibilitet och effektiva
lösningar som både stärker samarbetet mellan
hamnens aktörer och som kan integreras med
kundernas övergripande försörjningskedjor.
Mot bakgrund av dagens verklighet, där den
sammanlagda administrationen kring en
fraktcontainer kan ta en hel vecka i anspråk, står
det dock klart att mycket återstår att göra i fråga
om utveckling av system och processer.
För att vinna kunskap om de brister, barriärer
och utmaningar som är förknippade med en
effektivisering av hamnverksamheten har forskare
efterlyst en bredare ansats, som belyser hur
hamnarna och dess aktörer integrerar i förhållande
till försörjningskedjan. Hur värde skapas för
kunderna och hur hamnarnas potential som
integrerade noder i ett globalt transportsystem
kan nyttjas fullt ut. Här tar Badi Almotairis
avhandling sin utgångspunkt.

Mer än bara containrar. En global ekonomi ställer höga
krav på hamnarna men ger samtidigt stora möjligheter.

Avhandlingen består i två delar. Först kartläggs
hamnarnas nuvarande funktionssätt, roll och grad
av integrering i kundernas försörjningskedjor.
Resultatet ligger till grund för den andra delen –
utvecklingen av en integrerad logistikplattform.

Utmaningar i en globaliserad värld
De förändringar i hamnarnas roll som följer av
ökat fokus på försörjningskedjan och allt hårdare
krav på leveransprecision, är så genomgripande
att de markerar ett paradigmskifte. Målsättningen
är att världens hamnar ska utgöra en integrerad
del av respektive kunds övergripande
försörjningskedja. Vägen dit kantas dock av flera
viktiga utmaningar. Badi Almotairi identifierar
fyra områden som särskilt kritiska.

Hantering av kraftigt ökade volymer
Den globala containerfrakten till sjöss har
under de senaste decennierna vuxit närmast
explosionsartat. Undersökningar visar att
containertrafiken vid de viktigaste hamnarna i
världen har tiodubblats under en 25-årsperiod
– från 40 miljoner containrar (TEU) 1982 till
över 400 miljoner 2005. Utvecklingen kan
förklaras av en växelverkan mellan flera faktorer.
Ett generellt ökat transportbehov tillsammans
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med krav på lägre fraktkostnad per enhet har
skapat incitament för rederierna att sätta in
större fartyg. Denna efterfrågan har i sin tur
lagt grunden för ingenjörstekniska genombrott
som möjliggör konstruktion av megafartyg, med
större lastkapacitet än någonsin tidigare och
motorteknologi som sänker bränsleförbrukningen.
De växande fraktvolymerna liksom de större
fartygen pressar hamnarna i fråga om organisation
och effektivitet. Utmaningen ligger i att på
land matcha den kapacitetsökning och tekniska
utveckling som sker till sjöss. Inte minst är
förbättringar i systemen för informationshantering
en av de faktorer som växer i betydelse i takt med
en ökad genomströmning av gods.
Hamnarnas förmåga att leva upp till rollen som
noder i det globala utbytet av gods är en fråga
av största vikt för ekonomin som helhet. I takt
med industrins övergång mot trimmade, mer

World Traffic
World Throughput
Full Containers
Transshipment
Empty Containers

Figuren visar världens samlade
containertrafik mellan 1980
och 2008. Källa: Drewry
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efterfrågeorienterade försörjningskedjor har
sambandet mellan hamnar och generell tillväxt
under de senaste åren uppmärksammats i allt
högre utsträckning.

Mervärdespotential och intern logistik
Som vitala knutpunkter för internationell handel
och produktion måste hamnarna förstås i ett
bredare sammanhang än enbart som övergång
från ett fraktsätt till ett annat. Den interna
logistiken är av mycket stor betydelse. Ett
hamnområde länkar samman ett stort antal
marknadsaktörer och deras respektive transportoch logistiksystem med inkommande och
utgående fartyg. Att förstå strukturen, funktionen
och kapaciteten i det komplexa nätverk som dessa
system utgör är en av förutsättningarna för en
effektiv verksamhet.
Hamnens roll som mötesplats och plattform
för interaktion mellan olika företag och andra
intressenter medför goda förutsättningar att
tillföra mervärde till kundernas försörjningskedjor.
Kompletteringar av kärnaffären – in- och
utgående transporter och omlastning – med
tjänster som länkar samman olika affärsprocesser,
stärker erbjudandet totalt sett och medför
viktiga konkurrensfördelar. Ett exempel är
logistiklösningar, utarbetade i nära samarbete
med kunden, som säkerställer att tillgång och
efterfrågan inte hamnar i otakt. För att bevara
attraktiviteten i sådana lösningar, liksom i den

Arena för interaktion. Moderna hamnar rymmer
en mängd aktörer och lämpar sig därför väl för
kompletterande, innovativa tjänster som tillför mervärde
för kunden.

strategi som hamnen väljer för sitt övergripande
funktionssätt, krävs kontinuerlig utvärdering och
anpassning till förändringar i omvärlden.

Integrering och informationsutbyte
Tekniska genombrott inom informationsteknologi
för godshantering, terminalverksamhet och
andra logistiktjänster markerar starten för en av
de allra viktigaste förändringarna i hamnarnas

Ingenjörstekniska genombrott.
Maersk Lines nya ”Triple-E”
är med en lastkapacitet om
18 000 containrar (TEU)
världens största och mest
energieffektiva lastfartyg. De
tio första Triple-E förväntas
tas i trafik mellan 2013 och
2015. Källa: Maersk.

historia – ett effektivt informationsflöde mellan
olika aktörer i en global försörjningskedja.
Den förbättrade, redan implementerade,
informationsteknologin är en av förklaringarna
till de ökande fraktvolymerna. Nya, banbrytande
lösningar för informationsutbyte förväntas leda
till att ännu fler köpare och säljare finner varandra
på den internationella marknaden, med fortsatt
stegrande fraktvolymer som följd.
Trots att hamnarna redan har gjort stora framsteg
i tillämpningen av informationsteknologi
återstår mycket att göra i strävan mot att uppnå
effektivare flöden och därigenom ett mer
konkurrenskraftigt erbjudande till kunderna.

Fullgod säkerhetsnivå
Till hamnverksamhetens utmaningar läggs
slutligen ett säkerhetsperspektiv. Expansionen
av verksamheten får aldrig genomföras på ett
sådant sätt att människors hälsa eller andra
säkerhetsaspekter äventyras. Utvecklingen går
mot skärpta säkerhetsbestämmelser, och även här
kommer ny teknologi och innovativa lösningar att
spela en avgörande roll. Elektroniska förseglingar
och spårning med hjälp av RFID-taggar är
exempel på säkerhetsfunktionalitet i samband
med containerfrakt som tillämpas redan idag. På
detta område finns behov av ytterligare forskning
och utveckling.

Barriärer för integrering
Hamnarna har, genom att ta sig an ovanstående
utmaningar, potential att både befästa och stärka
sina positioner som knutpunkter för global
handel. Framgången i detta arbete är emellertid
inte given. I sin avhandling identifierar Badi
Almotairi ett antal kritiska barriärer som står i
vägen för en fortsatt integrering mellan hamnarna
och övriga länkar i försörjningskedjan. Barriärerna
delas in i tre olika kategorier.

Den främsta processrelaterade barriären är
avsaknad av tydliga, operativa mål för hur
försörjningskedjan ska fungera. Särskilt viktigt
blir det i den komplexa hamnverksamheten,
med nätverk som omfattar många aktörer och
där interaktionen sker på flera olika nivåer i
organisationerna.

Ledningsrelaterade barriärer

Med nätverksrelaterade barriärer avses faktorer
som har negativ påverkan på relationerna mellan
försörjningskedjans olika länkar samt strukturen i
det nätverk som omger den.

De ledningsrelaterade barriärerna utgörs av
faktorer som hindrar styrning och ledning.
Här ingår såväl konkreta, fysiska aspekter som
ledarskaps- och beteenderelaterade.
Den i alla avseenden viktigaste
ledningsrelaterade barriären består i otillräcklig
informationsteknologi. Ett välfungerande
informationsflöde är en förutsättning för
samarbete och utbyte, samtidigt som brister på
detta område slår direkt mot möjligheterna till
systemintegrering. Av de empiriska studier som
ingår i avhandlingen framgår att många hamnar
arbetar med att utveckla mer flexibla IT-lösningar.

Processrelaterade barriärer
Omständigheter som hindrar ett dynamiskt,
kundorienterat flöde av exempelvis produkter,
kunskap eller idéer räknas till de processrelaterade
barriärerna.

Nätverksrelaterade barriärer

Asymmetriska maktförhållanden framträder som
den mest betydelsefulla av de nätverksrelaterade
barriärerna. Det är vanligt att försörjningskedjans
dominerande aktörer, som exempelvis rederier
och hamnoperatörer, använder sitt inflytande
för att skaffa sig fördelar som är utom räckhåll
för de mindre aktörerna. Detta skapar friktion i
interaktionen och påverkar samarbetet negativt.

Färdplan för framgångsrik integrering
Badi Almotairis avhandling mynnar ut i ett ramverk för en integrerad logistikplattform. Modellen kan
sammanfattas i tre rekommendationer som tillsammans utgör en färdplan för hamnarna att navigera
efter i sin strävan mot djupare integrering i kundernas försörjningskedjor och därigenom ett mer
konkurrenskraftigt erbjudande.
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Främja koordinering mellan aktörerna
Målsättningen för koordinering av hamnverksamheten bör vara ett så nära samarbete mellan de
olika aktörerna att de utifrån ett kundperspektiv kan betraktas som en samlad enhet. På samma
gång som grundförutsättningen för detta är att varje aktör aktivt levererar enligt sina respektive
funktioner och positioner i nätverket, medför ett närmare samarbete också goda möjligheter till
ytterligare synergier och värde för kunderna.

Länka samman olika nyckelprocesser
Hamnar tillför försörjningskedjan tre huvudsakliga nyckelprocesser – in- och utgående
transporter, in- och utgående logistiktjänster samt övriga terminaltjänster. Genom värdeskapande,
kompletterande tjänster – attribut – kan dessa processer i sin tur integreras i försörjningskedjans
övriga nyckelprocesser.
Avhandlingen beskriver ett flertal sådana attribut, som erbjuds eller skulle kunna erbjudas inom
ramarna för hamnverksamheten. IT-baserade tjänster så som e-dokumentation, service avseende
kontakter med tullmyndigheter och leveranser dörr-till-dörr är några exempel.

Systemoptimera
För att uppnå målet om att integrera hamnarnas erbjudande i kundernas försörjningskedjor är
effektivare system, präglade av flexibilitet och större transparens, en avgörande faktor. Ett sådant
utvecklingsarbete tar lämpligen sin utgångspunkt i en analys av hur de befintliga gränssnitten
fungerar, fördelat på kategorierna medium, överföring, data och information, kontroll och
kommunikation samt användargränssnitt.
De tänkbara åtgärderna för systemoptimering är flera. Ett förenklat ”singel-fönster”-gränssnitt
riktat mot business-to-business-kunder är ett exempel, liksom sammansättningen av
samarbetsgrupper med representanter från de olika aktörerna, i syfte att gemensamt undanröja
flaskhalsar och säkerställa ett friktionsfritt flöde av gods.

Framtida forskning
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effektiviseras krävs en bredare ansats, som visar hur hamnarna och dess aktörer integrerar i förhållande till
försörjningskedjan. Hur värde skapas för kunderna och hur hamnarnas potential som integrerade noder i
ett globalt transportsystem kan nyttjas fullt ut. Här tar Badi Almotairis avhandling sin utgångspunkt.

Badi Almotairi är doktor i Technology Management
and Economics på Chalmers avdelning för Logistik och
Transport. Hans forskningsfokus ligger på hamnverksamhet,
bland annat avseende IT-system och informationsflöden
olika organisationer emellan.
Med en bakgrund både som chef och konsult inom hamnoch sjöfraktsindustrin har Badi Almotairi djupgående
praktisk erfarenhet av de områden han ägnar sig åt i sin roll
som forskare.

Northern LEAD är ett kompetenscentrum för logistik, etablerat av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,
i samarbete med Logistik- och transportstiftelsen, LTS. Verksamhetens kärna utgörs av ett 80-tal forskare, forskarstudenter
och lärare som arbetar i fem olika forskargrupper. Som en länk mellan akademi, industri och myndigheter verkar Northern
LEAD för att stödja och sprida ledande forskning inom logistik och transport. Mer information: www.northernlead.se.

