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ABSTRAKT  
 

Vi har i detta examensarbete undersökt och jämfört hur olika hamnar har 

påverkats av och hanterat det stora flödet av rundvirke efter stormarna Gudrun 

och Per. Vi har även försökt få en bild av vilka strategier hamnarna har tillämpat 

för att hantera situationen som uppstår när det stormfällda virket tar slut. 

 

Vi kan se att hamnarnas verksamhet har påverkats ganska stort under en kortare 

period, då extra personal har anställts, utrustning har köpts in och transportflöden 

ändrat riktning. Vi kan också se att hamnarna är väl förberedda på den situation 

som uppstår, då förändring är en del av hamnarnas normaltillstånd och något som 

alltid måste göras. Beroende på hamnarnas initiala förutsättningar skiljer sig också 

strategierna för förändringsarbetet åt. 
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ABSTRACT 
 

We have in this essay examined and compared how various ports have been 

influenced by, and how they have handled the big flow of round timber after the 

storms Gudrun and Per. We have also tried to describe which strategies the ports 

have applied in order to handle the situation that will arise when all of the storm 

fallen timber has ceased. 

 

We can see that the ports' activity has been influenced quite a lot during a shorter 

period of time. Additional personnel have been employed, equipment has been 

bought in and transport flows have reversed its direction. We can also see that the 

ports are prepared on the situation that will arise, that change is a part of the ports' 

normal conditions and something that always must be considered. Depending on 

the ports' initial conditions, the strategies to handle fluctuations in the 

environment also differs. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de personer som har hjälp oss i vårt arbete och 

möjliggjort denna undersökning. Först och främst vill vi tacka representanterna 

från de hamnar som deltagit i undersökningen, nämligen Anders Sjöblom, 

produktionschef i Kalmar hamn, Lennart Pettersson, produktionschef i Halmstads 

hamn och Anders Magnusson, avdelningschef Sjöterminal/RoRo i Karlshamns 

hamn. Slutligen vill vi också tacka vår handledare Andreas Åsenholm, på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, som tagit sig mycket tid åt att hjälpa oss med 

handledning. 
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Ordlista 
 

2-skift Arbetet delas upp över två perioder på dygnet 
(vardagar). 

 
3-skift  Arbetet delas upp över hela dygnet (vardagar). 
 
5-skift  Arbetet delas upp över hela dygnet (även helger). 
 
Bulk Varor som inte är lastade i enheter, utan lastas direkt i 

fartygens lastrum. 
 
Containertrafik Transporter där lasten är förpackad i containrar. 
 
Dynamisk  Föränderlig. 
 
EES-området  EU medlemmar + Norge, Island och Liechtenstein. 
 
Farledsavgift Tvådelad avgift som tas ut vid fartygsanlöp. En del för 

själva fartyget, den andra för det transporterade godset. 
 
Flis  Sönderdelat virke. 
 
Gudrun  Storm som drabbade Sverige 8-9 januari 2005. 
 
Hamn: 
– Allmän hamn Öppen för alla. 
– Industrihamn Tar som regel endast emot lastägarens transporter. 
 
Logstacker  Maskin för att hantera och stapla trästockar. 
 
Massaved  Rundvirke som ska användas till pappersmassa. 
 
Per  Storm som drabbade Sverige 14 januari 2007. 
 
Rundvirke  Upparbetade (kvistat och kapat) trädstammar. 
 
Stormarna  Syftar på stormarna Gudrun och Per. 
 
Stormfällt virke  Träd som fällts av vinden. 
 
Stormår Åren 2005och 2007, då stormarna Gudrun och Per 

inträffade. 
 
Årsavverkning Den mängd skog som normalt avverkas under ett år. I 

Sverige normalt ca 75 miljoner kubikmeter.
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Bakgrund 

 

Sjöfarten är en spännande bransch på många sätt. Bland annat för att den är så 

känslig för händelser i vår omvärld. Konjunkturer och världspolitik kan påverka 

sjöfartens inriktning och mönster mycket snabbt. Även i Sverige kan oväntade och 

plötsliga händelser innebära dramatiska förändringar för sjöfarten och de som 

arbetar nära den. Sverige är ett av Europas skogstätaste länder och har den största 

arealen skog av alla EU-länder. I stormen Gudrun (2005) stormfälldes virke 

motsvarande en hel årsavverkning, och under Per (2007) ytterligare nästan en 

femtedels årsavverkning. (Skogsstyrelsen, 2007, 2008; SIKA, 2005) 

 

Efter stormen rådde en obalans i tillgång och efterfrågan av olika virkestyper, och 

även vart i landet det fällda virket var placerat geografiskt. I normala fall avverkas 

virket jämnt över landets skogsarealer, men under denna natt fälldes en 

årsavverkning av skog i en specifik del av landet. Staten och skogsbranschen ville 

i ett inledningsskede stimulera transporterna av det stormfällda virket med hjälp 

av fartyg. Detta gjordes genom att slopa farledsavgifter för de fartyg som fraktade 

virket samt att tillåta fartyg hemmahörande utanför EES-området att genomföra 

inrikestransporter av virket, vilket i vanliga fall inte är tillrådigt. Detta har enligt 

både Sjöfartsverket och Sveriges redarförening hjälpt till att öka transporterna till 

sjöss. Logistikkedjan efter stormen kunde ibland se onödigt lång ut. Detta berodde 

ofta på att ägarna av skogen också var ägare till vissa sågverk, vilka inte alltid var 

de närmst belägna. I normala fall utförs inrikestransporter av rundvirket med 

lastbil, men efter Gudrun så ökade sjötransporter kraftigt. 2004 skeppades 361 

000 ton med fartyg, jämfört med 1,7 miljoner ton 2005. (Sjöfartsverket, 2006; 

Trafikutskottet, 2007) 

 

Stormarna har förstås inneburit stora förluster för drabbade skogsägare, och stora 

besvär med nedblåsta elledningar och blockerade vägar och järnvägar. Men de har 

i alla fall på kort sikt lett till ökad omsättning i hamnarna som skeppat ut det 

stormfällda virket. 2005 ökade nämligen inrikestransporterna av rundvirke med 

fartyg med 3600 % jämfört med året innan. (Skogsstyrelsen, 2006; SIKA, 2005) 
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Effekterna av detta är vi intresserade av att ta reda på mer om. Om man går i en 

skola som ligger granne med Kalmar hamn så kan man inte ha undgått att se de 

stora mängderna virke som legat uppsamlat på olika platser i hamnen. Vad har 

detta betytt för Kalmar hamn och för liknande hamnar? 

 

De enheter vi tänker undersöka är hamnarna i Kalmar, Karlshamn och Halmstad. 

Vi är intresserade av förändringarna i hamnarnas hantering av virkesgods. Vi vill 

veta hur stor del av hamnarnas omsättning som består av intäkter från det 

stormfällda virket, och hur hamnarna hanterat det förändrade godsflödet. Då man 

inte kan utgå från att stormfällt virke kommer förse hamnarna med nytt virke i 

evighet vill vi också veta hur hamnarna tänker hantera en situation där de står utan 

den inkomstkällan. 

 

Detta examensarbete har som syfte att undersöka och jämföra hur hamnarnas 

organisationer har påverkats av stormarna Gudrun och Per, särskilt när det gäller 

hanteringen av stormfält virke. Har tillgången till stormfällt virke väsentligt 

påverkat hamnarnas verksamhet? Hur hanterar hamnarna en framtida situation då 

det stormfällda virket tar slut? Finns det sådana planer hos någon av hamnarna, 

och kan dessa implementeras hos övriga hamnar? 

 

Som teoretisk referensram har vi valt organisationsteorin (då hamnarna i sig utgör 

olika organisationer och det är dessa vi ska undersöka), och då speciellt 

organisationers förhållanden till omvärlden. Jacobsen och Thorsvik visar hur 

omvärlden i vissa fall skapar otrygghet för organisationer, till exempel ifall 

omvärlden är dynamisk, och beskriver 9 olika strategier för att hantera den 

tekniska omvärlden. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 13, 268) 
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De nio olika strategierna Jacobsen och Thorsvik talar om, beskriver olika sätt att 

hantera en organisations omvärld. Dessa är strategierna: 

 

1. Upprätta ”buffertar” mot omvärlden 

En organisation kan på olika sätt skapa större spelrum för att klara av 

svängningar i omvärlden. T.ex. kan man anställa mer personal för att klara 

av produktionstoppar, eller så kan organisationen sänka ambitionsnivån. 

 

2. Jämna ut toppar i arbetsbelastningen 

Om man kan styra när ens kunder ska komma så kan man anpassa 

organisationen optimalt. 

 

3. Förutse svängningar i belastningen 

Genom att kontrollera och förutse när en större arbetsbelastning kommer 

kan man styra omvärlden så att ens grundorganisation klarar av det annars 

ojämna arbetet. 

 
4. Växa 

En organisation som växer blir starkare och stabilare och klarar av fler och 

större utmaningar. Tillväxten leder till att organisationen kan skapa en mer 

förutsägbar vardag. 

 

5. Vertikal integration 

En faktor som spelar stor roll för organisationer är den osäkerhet som 

råder när den egna organisationen är beroende av andra organisationer. Ett 

sätt att minska denna osäkerhet är att sammanfläta sig och binda upp sig 

till andra organisationer, som t.ex. underleverantörer eller mottagare. Man 

skapar då en stabilare framtid eftersom man kan räkna med att vissa 

skeenden består. 
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6. Horisontell integration 

Konkurrens är alltid en osäkerhetsfaktor på den fria marknaden. Om en 

organisation önskar att få bort denna osäkerhet måste man slå ihop sig med 

andra organisationer, i såkallade fusioner. Till slut kan detta leda till 

monopol, något de flesta länder anser icke önskvärt och försöker begränsa 

med lagstiftning. 

 

7. Diversifiering 

En organisation som är beroende av en stor yttre aktör eller resurs, kan 

minska osäkerheten genom att skaffa sig fler och mer spridda aktörer eller 

resurser, så om någon plötsligt försvinner klarar organisationen sig vidare 

med de ”ben” de redan har. 

 

8. Kooptering 

Organisationer som är beroende av vissa aktörer för att klara sig, försöker 

ofta dra in dessa i den egna organisationen, t.ex. i styrelsen. Med detta 

binder man upp aktören till organisationens mål. 

 

9. Mellanorganisatoriskt samarbete 

Detta förekommer när man mellan olika organisationer bildar avtal för att 

hjälpa varandra eller för att dela upp olika marknader mellan varandra. Det 

kan också bildas branschorganisationer för att gemensamt marknadsföra 

och strida för sina intressen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002, s 13, 268-272) 
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Metod 
 
För att få en första inblick i omfattningen av stormarna Gudrun och Per började vi 

med att söka i olika databaser, nämligen Google, Google Scholar. Vi började med 

att använda sökord i stil ”stormen gudrun”, vilket gav ca 62 500 träffar på Google 

och 249 på Google Scholar. Sedan valde vi de källor som kom från myndigheter 

och forskningsinstitut. Vi sökte även på ”rundvirke gudrun” och fick 900 träffar 

på Google. Samma principer för urval som tidigare. För att få mer officiell 

information om olika hamnar har vi även sökt på regeringens hemsida, på 

”hamnar”, och där hittade vi hamnstrategiutredningen. Vi gjorde även en sökning 

på ”transport stormen gudrun” på Google och hittade information från riksdagen 

där. För att hitta litteratur om organisationsutveckling använde vi 

högskolebibliotekets databas och sökte på ”organisationsutveckling”. Där hittade 

vi Jacobsen, som vi känner igen sedan tidigare. 

 

Vi fortsatte med att göra en förundersökning av problemet, för att få en inblick i 

problematiken. Vi ringde till Kalmar Hamn AB den 28/2 2008, och fick kontakt 

med Anders Sjöblom, som är produktionschef. Under samtalet förklarade han att 

en jämförelse mellan några hamnar som hanterat stormfällt virke skulle vara 

intressant. Han föreslog att dessa hamnar skulle vara Kalmar, Karlshamn och 

Halmstad, då de hanterar rundvirke och har en lämplig geografisk spridning. Vi 

kontaktade även hamnarna i Halmstad och Karlshamn, samma dag, och även de 

var intresserade att hjälpa till. Denna metod för att välja enheter att undersöka 

kallas snöbollsurval, och går ut på att deltagaren själv får föreslå andra deltagare. 

På så vis kunde vi välja hamnar som alla hanterar rundvirke, och som har lämplig 

geografisk spridning. De källor vi har använt till bakgrundsfakta och för att förstå 

problematiken med effekten av stormarna har vi sökt efter i officiell information 

från svenska myndigheter. Ett flertal myndigheter har publicerat rapporter som 

beskriver effekterna på samhället efter stormarna. (Jacobsen, 2007, s 124) 
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Undersökningsmetod 

 
Jämförelsen skedde med hjälp av intervjuer med en representant från respektive 

hamn. Intervjuerna som gjordes var strukturerade, eftersom detta medförde att vi 

lätt kunde jämföra de svaren vi fick från de olika representanterna, då de frågorna 

var identiska. Intervjuerna genomfördes med hjälp av telefonkontakt p.g.a. de 

geografiska och ekonomiska begränsningarna. Representanterna fick även ta del 

av frågorna i förväg så de kunde ge så utförliga och korrekta svar som möjligt. 

 

Frågorna valdes för att på ett effektivt sätt kunna jämföra de olika hamnarnas 

beroende av olika godstyper, och då i synnerhet stormfällt virke. Genom att ställa 

frågor om det stormfällda virkets andel av omsättningen kunde vi få en bild av 

dess betydelse för hamnens verksamhet, och hamnens behov av organisatorisk 

anpassning efter det stormfällda virkets kommande minskning i omfattning. 

Slutligen lät vi hamnarna redogöra för vilka åtgärder de har vidtagit eller planerar 

för att denna anpassning ska kunna ske. 

 

Urvalsgrupp 

 
Vi har valt att jämföra hamnarna i Kalmar, Karlshamn och Halmstad. 

Anledningen till detta är att de tre har tagit emot en betydande del stormfällt virke 

samt att de är belägna på varsin sida av landet, öst, syd och väst. (Anders 

Sjöblom, Kalmar Hamn, personligt samtal 28/2 2008) 
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Frågor till företrädare för hamnarna: 

 

1. Vilket godsslag var er hamns främsta inriktning/inkomstkälla före Stormen 

Gudrun 2005 och stormen Pär 2006? 

2. Vilket godsslag var er hamns främsta inriktning/inkomstkälla mellan 

2005-2007? 

3. Hur stor andel av era intäkter kom från rundvirkeshantering 2004? 

4. Hur stor andel av era intäkter kom från rundvirkeshantering 2005-2007? 

5. Vad är er hamns strategi för att täcka det inkomstbortfall som kommer när 

det stormfällda rundvirket sinar? 

6. Vilka organisatoriska förändringar har hanteringen av stormfällt rundvirke 

betytt för er hamn, i form av godsflöde, anställningar, investeringar o.s.v.? 

 

Då frågorna är av allmän eller offentlig karaktär och inte handlar om enskilda 

personers privata angelägenheter bedömer vi inte att några särskilda etiska 

överväganden har varit nödvändiga. Vi har istället frågat företrädarna för 

hamnarna ifall det är okej att vi nämner deras och hamnarnas namn när vi 

redovisar resultatet av undersökningen, och alla företrädare har godkänt detta. 

 

Analysmetod 

 
För att analysera de svar vi fått in från intervjuerna har vi utgått från en modell av 

Jacobsen, som genomförs i vissa bestämda faser, nämligen: 

 

1. kategorisering, alltså att dela upp texten i ett antal teman eller 

problemställningar 

2. fylla kategorierna med innehåll, illustrera dem med hjälp av citat 

3. räkna hur ofta ett tema eller problemställning nämns 

4. jämföra intervjuer/observationer och söka efter skillnader och likheter 

5. söka förklaringar till skillnader (Jacobsen, 2007, s 139) 
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De kategorier som vi har valt är de nio strategier för organisationsutveckling som 

vi tidigare redogjort för. Sedan har vi valt att modifiera metoden genom att helt 

enkelt ta bort den tredje fasen. Vår undersökning har nämligen en kvalitativ ansats 

och vi är ute efter att nå djup, att få förståelse för just de hamnar vi undersöker, 

och inte att generalisera. 

 

Avgränsningar 

 
Vi begränsade oss till att endast undersöka tre hamnar, nämligen Kalmar, 

Karlshamn och Halmstads hamnar. Dessa hamnar är allmänna hamnar, inte 

industrihamnar. En industrihamn har en annan uppbyggnad och ett annat syfte än 

en allmän hamn. Frågorna handlar inte om hamnarnas allmänna strategier, utan 

om deras förhållningssätt till just det stormfällda virket. (SOU, 2007) 

 

Forskningskvalitet 

 
När vi påbörjade detta arbete hade vi i princip inga erfarenheter alls av 

rundvirkeshantering eller organisationsutveckling. Därför hade vi inte heller några 

förutfattade meningar om hur denna del av transportsektorn fungerar, och inga 

egentliga förväntningar på att resultatet av undersökningen skulle peka i någon 

viss riktning, förutom att vi möjligen hade en aning om att rundvirkeshanteringen 

hade ökat efter stormarna. 

 

Vi bedömer att den litteratur vi använt har hög trovärdighet. Böckerna om 

metodik (Förståelse, beskrivning och förklaring) och organisationer (Hur moderna 

organisationer fungerar) är skrivna av författare som är rekommenderade i 

metodkursen och därför litar vi på att det som står i dessa böcker har hög 

trovärdighet. De rapporter och undersökningar vi tagit del av kommer främst från 

myndigheter och statliga forskningsinstitut, och har därför också hög trovärdighet. 

 

De personer vi intervjuat representerar hamnarna och har chefsbefattningar. De 

fick frågorna i förväg för att kunna svara så korrekt som möjligt. Alla frågor utom 
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fråga nummer 5 handlar om vad som hänt tidigare, och är därför inte särskilt 

känsliga. Därför bedömer vi att svaren på dessa frågor är helt riktiga. De kan för 

övrigt också kontrolleras i efterhand i hamnarnas ekonomiska berättelser ifall 

tveksamhet skulle uppstå, varför vi inte bedömer att det kommer att behövas. 

Fråga nummer 5 handlar om hamnarnas strategier för framtiden, och där kan det 

finnas mer osäkra element. Om det skulle vara så att en hamn ägnar sig åt 

kartellbildning tror vi inte att de skulle säga det till oss. Vi tror inte heller vi skulle 

få reda på ifall hamnarna hade projekt som inte var beslutade ännu, ifall det skulle 

pågå förhandlingar med andra företag o.s.v. Samma osäkerhetsmoment finns dock 

för samtliga hamnar, och därför bedömer vi att svaren kommer bli fullt jämförbara 

ändå. 

 

Metoddiskussion 

 
För att få en första bild av hur situationen egentligen såg ut med den stormfällda 

skogen så ringde vi till Kalmar hamn och fick tala med Anders Sjöblom, 

produktionschef, som kunde bekräfta att mycket av det virke som transporteras i 

hamnen kommer från stormfälld skog. Genom samtalet fick vi också ett förslag 

om att göra en jämförelse med andra hamnar som tar emot stormfälld skog. 

Sjöblom föreslog Halmstad och Karlshamn. Denna urvalsmetod, som kallas 

snöbollsurval, var mycket lämplig för vår del, eftersom det gick ganska snabbt att 

få kontakt med fler hamnar som befann sig i liknande situation som Kalmar hamn. 

Om vi hade letat upp dessa hamnar själva hade det förmodligen tagit oss mycket 

längre tid, och kanske inte blivit lika bra. 

 

För att kunna få fram den information från hamnarna som vi behövde bestämde vi 

oss för att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av strukturerade intervjuer. 

Kvalitativt, då vi mer var intresserade av lite mer uttömmande svar från respektive 

hamn. Strukturerade intervjuer, då svaren lättast skulle kunna jämföras med 

varandra. Dessutom lät vi personerna vi intervjuade få ta del av frågorna före 

själva intervjuerna, för att svaren skulle kunna bli så korrekta och uttömmande 

som möjligt. De frågor som berörde organisationsförändringar ställdes öppet, så 
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att hamnarnas representanter fick välja vilka områden de skulle lyfta upp i sina 

svar. I efterhand kan man tänka sig att intervjuerna kunde ha innehållit fler frågor 

som direkt rör organisationsförändringar, med fler ledande frågor, för att få in mer 

data att bearbeta. Men med de svar vi har fått har vi ändå kunnat besvara de 

frågeställningar vi ställde upp inledningsvis, så metoden känns ändå 

tillfredsställande. 

 

Teorin vi använt oss av har visat sig stämma bra. De data vi fått in har kunnat 

kategoriseras under de olika strategierna och kunnat jämföras med hjälp av vår 

analysmodell. De avgränsningar vi gjort har varit nödvändiga för att hinna göra en 

rimlig undersökning och jämförelse av hamnarna. 
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Resultat 

 

Sammanställning av svar från hamnarna: 

 
1. Vilket godsslag var er hamns främsta inriktning/inkomstkälla före 

stormen Gudrun 2005 och stormen Per 2007? 

 

Både Kalmar och Halmstads hamnar hade utskeppning av sågat virke som sin 

främsta inkomstkälla. Karlshamn hade också detta godsslag, men även vissa 

volymer av importerat sågtimmer och massaved, samt export av pappersmassa 

och stenmaterial i bulk. 

 

2. Vilket godsslag var er hamns främsta inriktning/inkomstkälla mellan 

2005-2007? 

 

Kalmar hamn har fortsatt att ha export av sågat virke som sin främsta 

inkomstkälla. I Halmstads hamn har rundvirkesexporten överträffat exporten av 

det sågade virket under stormåren. Karlshamns hamn upplevde en ändring av 

riktningen av rundvirkeshanteringen mot utskeppning, samtidigt som de övriga 

godsslagen förblev ungefär som de varit tidigare. 

 

3. Hur stor del av era intäkter kom från rundvirkeshantering 2004? 

 

Karlshamns hamn har inga exakta siffror på den hanteringen, men uppger att den 

utgjorde relativt liten del av hamnens totala omsättning det året. Halmstads hamn 

hade intäkter från rundvirke motsvarande 0,2 % av hamnens omsättning. Kalmar 

hamn uppger att motsvarande andel var ca 7 %. 
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4. Hur stor del av era intäkter kom från rundvirkeshantering 2005-

2007? 

 

I Kalmar hamn har intäkterna från rundvirkeshanteringen under åren 2005-2007 

legat mellan 7-10 %. I Karlshamn har den legat mellan 15-20 % och i Halmstad 

mellan 13-18 %. 

 

5. Vad är er hamns strategi för att täcka det inkomstbortfall som 

kommer när det stormfällda rundvirket sinar? 

 

Halmstads hamn uppger att de inte har utvecklat någon särskild strategi för att 

hantera detta, utan att de räknar med att containertrafiken kommer att öka. I 

Karlshamns hamn har man övergått till att arbeta dagtid i större utsträckning. 

Exporten av rundvirke har redan minskat. Man ser en stor råvarubrist i Europa, 

där det nu importeras massaved och flis av eukalyptus. Kalmar hamn hade före 

stormarna import av rundvirke till sågverken i regionen, och den importen har 

efter stormarna ersatts av en export av rundvirke istället, på grund av överskottet. 

Under 2008 har denna export minskat. Istället har nya transportbehov uppstått. 

Till följd av rundvirkesöverskottet samt nya avverkningsrestriktioner i Baltikum 

och Ryssland (varifrån Kalmar tidigare fick en stor del av rundvirkesimporten) 

har behov av nya produktionsmönster uppstått. Det som nu skeppas ut i större 

utsträckning är nyhuggen massaved och flis från södra Sverige, där tillgången är 

god, till norra Sverige och Finland, där det råder brist. 
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6. Vilka organisatoriska förändringar har hanteringen av stormfällt 

rundvirke betytt för er hamn, i form av godsflöde, anställningar, 

investeringar o.s.v.? 

 

Kalmar hamn har investerat i en begagnad logstacker för hantering av massaved 

och sågtimmer på kaj. Hanteringen begränsas främst av kajytorna. I Halmstads 

hamn, där rundvirkeshanteringen ökade markant, har man hanterat detta med en 

ökning av personalstyrkan till ett 5-skift. Denna styrka har minskats ner till ett 3-

skift och kommer att avvecklas under 2008 om inte förutsättningarna förändras. 

Materiellt har man investerat i ett par timmergripar, men i övrigt fanns redan 

maskinell utrustning i tillräcklig omfattning före stormarna. Karlshamns hamn 

gjordes nya timanställningar av personal, och för att utnyttja kajer och maskinpark 

större del av dygnet infördes 2-skift mellan 06-22 samt helger 07-18. Man 

investerade även i 2 nya mobila kranar samt 2 logstackers. För att hantera flis 

införskaffades ett 30 meters mobilt transportband samt 3 lastmaskiner. Utöver 

detta har man även gjort stora investeringar i kajreparationer, asfaltering av 

upplagsytor och en generell modernisering av hamnanläggningen och 

maskinparken.
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Diskussion 

 

Slutsats 

 

Det första vi kan konstatera är att dessa hamnar har delvis olika förutsättningar. 

Varken Halmstad eller Karlshamn hade någon betydande hantering av rundvirke 

före stormarna Gudrun och Per, medan Kalmar hamn haft en betydande del av 

omsättningen i detta godsslag. Samtliga hamnar har haft sågat virke som det 

enskilt största godset, medan Karlshamn förutom detta haft en större spridning av 

verksamheten, på flera olika godsslag. 

 

När stormarna kom ändrades godsflödet i samtliga hamnar. Kalmar och 

Karlshamn, som tidigare importerat både rundvirke och massaved, såg nu denna 

hantering gå i motsatt riktning. Både till följd av stormarna, men även andra 

förändringar i omvärlden, såsom ändrade ekonomiska villkor i öst. Halmstads 

hamn, som tidigare haft en mycket liten rundvirkeshantering, fick rundvirke som 

den enskilt största inkomstkällan under flera år. 

 

Siffrorna för omsättningen visar att hamnarna påverkats på relativt olika sätt av 

stormarna. Kalmar hamn, som redan hade 7 % av sin omsättning i rundvirke, låg 

även åren efter stormarna mellan 7-10 %. Halmstad, vars rundvirkeshantering 

endast utgjorde 0,2 % av omsättningen år 2004, kunde se den siffran stiga till 

mellan 15-20 %. Nästan lika mycket steg andelen av omsättningen i Karlshamns 

hamn, från en liten del till mellan 13-18 %. 

 

De strategier som hamnarna har haft för att hantera de stora volymerna virke, och 

för att möta den förväntande nedgången av dessa volymer, är också ganska olika. 

Halmstads hamn uppger att de inte har någon särskild strategi för att möta 

nedgången av rundvirke, utan räknar med att containertrafiken ökar istället. De 

har inte heller gjort några större materiella investeringar för rundvirkeshantering, 
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utan hela tiden satsat på att utnyttja de befintliga resurserna i större utsträckning 

och klara detta genom tillfälligt större bemanning. 

 

Kalmar hamn, som redan före stormarna hade en stor hantering av rundvirke, har 

haft små möjligheter att öka hanteringen på grund av begränsade kajytor. Mindre 

materiella investeringar har ändå gjorts för att kunna öka kapaciteten på kaj. De 

långsiktiga planerna för hamnen är dock inte rundvirkesexport, utan istället ser 

man andra transportbehov i framtiden, som utförsel av massaved och flis från 

södra Sverige till Finland och norra Sverige. 

 

Karlshamns hamn har investerat mest resurser på rundvirkeshantering av de 

hamnar vi har varit i kontakt med. Stora maskiner har införskaffats, och en allmän 

upprustning av kajer och övriga hamnanläggningar har gjorts. Många av de 

investeringar som gjorts i Karlshamn är dock inte specifika för just 

rundvirkeshantering, utan kan ses som en allmän modernisering som kunde 

komma till stånd när ett specifikt behov uppstod. Denna modernisering kommer 

hamnen ha nytta av även efter det att stormvirket tagit slut. Vissa maskinella 

investeringar är också av det slaget att de kan användas till även andra ändamål än 

just rundvirkeshantering. I likhet med Kalmar hamn ser Karlshamns hamn ett 

framtida transportbehov av massaved och flis, och har därför investerat för detta 

syfte, till exempel i ett stort mobilt transportband. 

 

Analys 

 
En närmare betraktelse av de nio olika strategierna för organisationsutveckling 

som Jacobsen och Thorsvik förklarar, skulle kunna ge en bättre inblick i de 

alternativ en hamn har för att hantera förändringar i omvärlden. Därför ska vi först 

diskutera vilka strategier som över huvud taget är möjliga att tillämpa för en 

hamn. 
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1. Upprätta ”buffertar” mot omvärlden 

Stora lager av varor är troligen inget att rekommendera för en hamn, i alla 

fall inte ifall varorna är biologiskt nedbrytbara. Stora varulager skulle 

dessutom ta mycket uppläggningsplats och kajytor i anspråk. Den buffert 

en hamn skulle kunna skapa är snarare en större personalstyrka som kan 

kallas in vid behov. 

 

Både Karlshamn och Halmstad har anställt extra personal på olika sätt, och 

skapat sig en buffert på det viset. 

 

2. Jämna ut toppar i arbetsbelastning 

Detta är ett måste för att en hamn ska fungera. Hamnar har begränsade 

kajytor och kajplatser, och genom att fartyg och leverantörer i land i 

förväg meddelar sina respektive hamnar när de är på väg, för att hamnarna 

ska kunna förbereda logistiken så att operationerna går så smidigt som 

möjligt. Detta är ett arbete som alltid måste göras, för annars skulle både 

hamnar, fartyg och leverantörer drabbas av förseningar och onödig 

väntetid. 

 

Halmstad och Karlshamn har genom att anställa mer personal kunnat 

utnyttja fler av dygnets timmar och på så vis kunnat jämna ut 

arbetsbelastningen. 

 

3. Förutse svängningar i belastningen 

Laster som är säsongsbundna, som exempelvis spannmål, är inte omöjliga 

att förutse svängningarna för, och anpassning för detta måste ske hela 

tiden. Olika politiska beslut kan påverka transporternas omfattning och 

riktning, och där har hamnarna en möjlighet att förutse vissa svängningar 

om man arbetar aktivt med att betrakta skeenden i omvärlden. 

Naturkatastrofer kan förstås aldrig förutses, inte heller kraftiga stormar. 

 

Av förklarliga skäl kunde ingen av hamnarna förutse stormarna. 
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4. Växa 

Ökningar av volymer är fullt möjligt för en hamn att uppnå. Man kan 

bygga ut anläggningen, skaffa större och snabbare maskiner för 

lasthantering, anställa mer personal eller vidta andra åtgärder för att kunna 

skeppa in eller ut större volymer. 

 

Alla av de undersökta hamnarna har på något sätt, men i olika omfattning, 

försökt öka sin kapacitet för att kunna hantera mer last efter stormarna. 

Främst genom nya maskiner, men Karlshamn har även investerat i själva 

hamnanläggningen, som kajer och uppläggningsytor, och därmed kunnat 

öka sin hantering. 

 

5. Vertikal integration 

En allmän hamn är förhållandevis begränsad i sina möjligheter att 

integrera andra delar av produktionskedjan i hamnens verksamhet. De kan 

inte köpa upp de rederier eller företag som levererar gods till hamnen, utan 

får nöja sig med att operera huvudsakligen inom själva hamnområdet och 

erbjuda tjänster där. 

 

På denna punkt finns det inget hamnarna har kunnat göra som direkt kan 

härledas till hanteringen av stormvirke. Det är ju knappast aktuellt för 

hamnarna att köpa upp sågverk, skogsarealer eller åkerier för att stabilisera 

flödet av rundvirke i hamnarna. 

 

6. Horisontell integration 

Hamnar inom en och samma region kan gå ihop och bilda gemensamma 

hamnbolag. På så vis kan det gemensamma bolaget styra de olika 

godsslagen mer rationellt och hamnarna konkurrerar inte med varandra, 

utan kan bli mer specialiserade. 

 

De undersökta hamnarna har inte några sådana strategier. 
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7. Diversifiering 

Hamnar kan utöka sin kapacitet när det gäller att ta emot olika typer av 

gods. Istället för att vara beroende av en och samma leverantör kan 

hamnen försöka hitta andra typer av lastslag att hantera. 

 

Halmstad uppger att de satsar på containertrafik i framtiden, och både 

Kalmar och Karlshamn nämner massaved och flis som framtida laster att 

hantera, och deras investeringar bekräftar också denna inriktning. 

 

8. Kooptering 

En hamn har goda möjligheter att skapa ett gott samarbetsklimat med 

andra organisationer. Om det finns andra stuveribolag, bogseringsbolag 

eller andra serviceföretag i en hamn kan dessa få representanter i hamnens 

styrelse för att undvika onödiga konflikter eller kommunikationsmisstag. 

Även vissa leverantörer som använder hamnens tjänster ofta, eller som 

hamnen vill ska göra detta, kan på detta sätt bli närmare knutna till 

hamnen för att säkra leveranser. 

 

Ingen av hamnarna har tillämpad denna strategi för att möta stormarnas 

konsekvenser, och det är inte heller så konstigt, eftersom det ändå handlar 

om en mycket kortsiktig verksamhet och denna strategi är till för att säkra 

den långsiktiga verksamheten. 

 

9. Mellanorganisatoriskt samarbete 

Hamnarna kan upprätta långsiktiga avtal med både leverantörer och andra 

hamnar, för att skapa mer stabila förhållanden. Hamnar kan exempelvis nå 

ömsesidiga överenskommelser om att dela upp marknaden mellan sig och 

inte konkurrera med varandras godsslag. 

 

Hamnarna uppger inte att några sådana samarbeten upprättats. 
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Genom att jämföra vad hamnarna har gjort kan man se vilka olika 

organisationslösningar de använt. Hamnarna har använt olika metoder för att 

försöka styra sin förmåga att klara av den omvärld de verkar i. Man kan se att 

hamnarna använt sig av flera av de nio olika strategier Jacobsen och Thorsvik 

förklarar, för att leda och utveckla sina respektive organisationer. 

 

Karlshamn och Halmstad har främst använt sig av diversifiering, då de båda har 

ett relativt brett utbud av godsslag som de klarar av att hantera. Deras verksamhet 

är inte beroende av bara ett alternativ. Kalmar har ett lite mer begränsat utbud, 

men även de klarar av olika godsslag. 

 

Hamnarna i Karlshamn och Halmstad har anställt mer personal under den period 

som det stormfällda virket hanterats. Detta har gett dem den buffert i form av 

extra spelrum som nämns i den första strategin. Detta var inget alternativ för 

Kalmar då de inte ökade sin godshantering nämnvärt, utan deras godsflöde istället 

bytte riktning. Alla tre hamnarna var försiktiga i sina investeringar som direkt kan 

kopplas till hanteringen av stormfällt virke, men alla hamnarna har gjort 

investeringar på olika nivåer och haft intentionen att växa och bli större och 

starkare organisationer. 

 

Av den samlade bilden kan man förstå att samtliga undersökta hamnar är vana och 

rustade för skiftningar och plötsliga händelser i omvärlden. En hamn måste alltid 

ha kapaciteten och kunskapen för att kunna vara flexibel. Stormarna Gudrun och 

Per innebar visserligen stora mängder rundvirke att transportera för alla 

inblandade aktörer, men för hamnarna har de kanske inte inneburit så stora 

förändringar som man skulle kunna tro från början. Under en kort tid har 

hamnarnas inriktning förändrats, men i det långa loppet är själva 

förändringsprocessen ett normaltillstånd för hamnarna. Hamnarna hade planerat 

för att virket så småningom skulle ta slut, redan i ett tidigt skede, och har därför 

utvecklat sina organisationer för att kunna öka kapaciteten för, men utan att låsa 

fast sig till, rundvirkeshantering. 
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