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Abstract 

According to Steenken et al. (2004) container shipping is corresponding to 60% of global 

shipments by sea. The use of container transport has increased tenfold since the 

mid80's. An increase in container traffic is according to Steenken et al. (2004) putting 

increased demands on ports logistics, management and selection of technical equipment. 

One technique that many writers argue for is the RFID technology which is an 

emerging technology that can facilitate more of these areas. 

 

It is the purpose of this study to investigate the applicability of using the RFID 

technology for efficient handling of containers in container terminals. 

In order to define the work, this study chose to focus on how RFID technology could be 

applied within the container terminal with RFID tags attached to the type of 

cargo containers. 

 

The research questions were: What are the critical factors for container terminals 

profitability? What areas are important to consider when applying the RFID technology? 

What opportunities for improvement entail application of RFID in container terminals? 

What problems or obstacles present themselves in the application of RFID technology in 

container terminals? 

 

To answer the purpose and questions of this study the authors of this study based on the 

theoretical framework developed an analysis model containing five key areas that should 

be examined to determine if RFID is adding value to applicable for the surveyed port or 

not. This model will be applied to two cases, Gävle Container Terminal and Zhuhai 

International Container Terminal Gaolan Limited. 

 

The study has demonstrated that RFID technology is applicable and can generate benefits 

in several areas of container terminals, but the study also found several barriers to 

success. These are particularly cost and standards. But the study also shows ways to 

circumvent them, including through the development of RFID with other stakeholders in 

the chain. 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Enligt Steenken et al. (2004) motsvarar container shipping 60 % av världens transporter 

över haven. Användningen av containertransporter har ökat med tio gånger sedan mitten 

av 80-talet. En ökning av containertrafik ställer enligt Steenken et al. (2004) ökat krav på 

hamnars logistik och styrning samt val av teknisk utrustning. En informationsteknik som 

flera författare argumenterar för är RFID-tekniken som är en växande teknik som kan 

effektivisera flera av dessa områden.  

 

Därav är syftet för denna studie att undersöka tillämpbarheten av att använda RFID-

tekniken för effektiv hantering av containrar inom containerterminaler i hamnar. 

För att avgränsa arbetet så har författarna till denna studie valt att inrikta sig på hur RFID-

tekniken skulle kunna tillämpas inom containerterminaler med RFID-taggar fästa på 

godstypen containrar. 

 

Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Vilka är de kritiska faktorerna för en 

containerterminals lönsamhet? Vilka områden är viktiga att ta hänsyn till vid tillämpning 

av RFID-tekniken. Vilka förbättringsmöjligheter medför ett tillämpande av RFID i 

containerterminaler? Vilka problem eller hinder infinner sig i och med tillämpandet av 

RFID-tekniken i containerterminaler?  

 

För att besvara syfte och frågeställningar har författarna till denna studie utifrån den 

teoretiska referensramen tagit fram en analysmodell innehållande fem områden som bör 

undersökas för att avgöra om RFID är av värde att tillämpa för den aktuella hamnen eller 

inte. Denna modell kommer att appliceras på två fall, Gävle Container 

Terminal och Zhuhai International Container Terminal Gaolan Limited. 

 

Studien har visat att RFID-tekniken är tillämpbar och kan medföra fördelar i flera 

områden för containerterminaler men att de samtidigt finns flera barriärer för att lyckas. 

Dessa är kostnader och standarder. Men studien påvisar även sätt att kringgå dessa, bland 

annat genom att bygga upp RFID tillsammans med övriga intressenter i kedjan.  
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Ordlista 

RFID  

Radio Frequency Identification är en metod för att överföra information trådlöst via 

radiovågor.  

 

TOS 

Terminal Operating System 

   

ASN 

Advanced Shipping Notice 

 

Standard 

Standarder är dokumenterad kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv 

och samhälle 

 

ID-nummer 

Siffernummer på container som används för att identifiera containern 

 

TEU 

TEU är ett mått på antalet 20 fots containrar.  

 

EDI 

Electronic Data Interchange är en teknik för att överföra dokument elektroniskt mellan 

företags affärssystem. 

 

AUTO-ID 

Automatic Identification är ett samlingsbegrepp för automatiska system för att koppla 

identitet till ett objekt. 

 

TAGG 

Transponder som innehåller information och automatiskt sänder meddelande på en 

förbestämd signal. 

 

SCM 

Supply Chain Management avser styrningen av flödet av information, produkter och 

pengar mellan de olika parterna från tillverkare till slutkonsument. 
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1 Introduktion/Bakgrund 

I detta avsnitt introduceras läsaren till denna studie och det problem vi har ställts inför. 

Vi förklarar också varför vi har valt att göra denna studie. 

  

Mestadels av allt gods som fraktas med båt idag kan enligt Murty et al. (2005) delas upp i 

två typer av gods: Bulk shipping - vilket inkluderar olja, kol eller spannmål och Container 

shipping - som innefattar varierat gods som är packat i standardiserade containrar. Enligt 

Steenken et al. (2004) motsvarar container shipping 60 % av världens transporter över 

haven. 

 

Användningen av containrar för internationell transport har ökat från ca 100 miljoner 

TEU år 1990 till 531,4 miljoner år 2011.
1
 I Figur 1 nedan visas en tydlig ökning av 

antalet containrar under perioden. I Figuren visas tre typer av gods då bulk shipping är 

uppdelade i två kategorier, major dry bulk och tanker. 

   

 

 

I denna studie har vi därför valt att fokusera på container shipping. 

 

                                                      
1
 United Nations Conference on Trade And Developments, 

http://unctad.org/en/Docs/rmt2011_en.pdf 

Figur 1. Ökningen av antal TEU. Källa: UNCTAD 

http://unctad.org/en/Docs/rmt2011_en.pdf
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Ökningen av container shipping leder enligt Steenken et al. (2004) till större krav på 

effektiva containerterminaler, container logistik och styrning av dessa. Detta är extra  

viktigt då containerterminaler enligt Günter et al. (2006) sammanbinder flera olika 

transportsätt som till exempel från containertransport över havet med stora fartyg till 

lastbilar och tåg för vidare transport i inlandet.  

 

Kia et al. (2000)  nämner olika sätt som kan avgöra om en hamn blir effektiv eller inte. 

Detta inkluderar hur många containrar man hanterar, förhållandet mellan antalet 

containrar in och ut, hur högt man kan stapla containrarna, och bristfällig hantering av 

containrar från kaj och inom hamnområdet.  Günther et al. (2006) nämner flera problem 

som avgör en hamns effektivitet; om hamnen är länkad till andra transportsätt, hur 

layouten av terminalen ser ut och om det finns möjlighet till förändringar, vilken typ av 

utrustning man väljer, hur stor sjöyta och kaj man har, samt vilket system man använder 

för att hantera gods.  

 

För att få en insyn i ämnet så har genom en litteraturstudie flertalet vetenskapliga artiklar 

genomsökts och en gemensam nämnare är att många av dessa artiklar tar upp hantering 

av gods inom området som ett sätt att bli effektivare i containerterminaler. De påpekar 

även att information är viktigt och att hamnar måste gå mot att bli mer automatiserade. 

Faktorer såsom tillgänglig hamnyta, djup i vatten eller att få andra transportsätt länkade 

till hamnen ses som svårare att påverka och därför kommer denna studie att fokusera på 

hur hanteringen inom hamnområdet sker och kan förbättras. 

 

Kia et al. (2000) menar att hanteringen av system som kommunicerar information i 

hamnar är av stor vikt för att lyckas. I tidigare studier nämns flera olika tekniker för att 

förbättra informationsflöden i hamnar. Bland annat flera elektroniska verktyg för 

identifiering av containrar i hamnar såsom mikrovågsteknologi, röstigenkänning och 

igenkänning av containrar med hjälp av kameror. 

 

En växande teknik som flera författare argumenterar för är RFID tekniken som enligt 

Tsilingiris et al. (2007), Mehrjerdi (2011) med flera har stor framtidstro till. 

RFID-tekniken går tillbaka så långt som till 1960 men har inte fått uppmärksamhet och 

sitt stora genombrott förrän 2000. RFID är en teknik likt streckkoden en typ av automatic 

identification (Auto ID). Men till skillnad från vissa andra tekniker behöver inte RFID 

någon manuell avläsning genom att den automatiskt läser av objekt genom radiovågor 

och är heller inte känslig för smuts. En stor fördel med detta är enligt Glover & Bhatt 
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(2005) att man kan läsa av information utan att ha någon direkt kontakt mellan sändaren 

och avläsaren vilket gör att man kan spara mycket tid och arbetskraft.   

 

Med tanke på det växande antalet containrar i världen som lett till ett ökat krav på 

containerterminalers logistik, styrning och val av utrustning ser vi intresse i att undersöka 

informationstekniken RFIDs tillämpbarhet i hamnar.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka tillämpbarheten av RFID-tekniken för effektiv 

hantering av containrar inom containerterminaler i hamnar. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 Vilka är de kritiska logistiska aspekterna för en containerterminal? 

 Vilka områden är viktiga att ta hänsyn till vid tillämpning av RFID-tekniken? 

 Vilka förbättringsmöjligheter medför ett tillämpande av RFID i 

containerterminaler?  

 Vilka problem eller hinder infinner sig i och med tillämpandet av RFID-tekniken 

i containerterminaler?  

1.1.2 Avgränsning 

Studien avser att undersöka hur RFID tekniken skulle kunna tillämpas inom 

containerterminaler i hamnar med RFID-taggar fästa på godstypen containrar. Studien har 

avgränsats till att undersöka tillämpbarheten i små och medelstora hamnar.  

Det finns flera typer av containerterminaler. Denna studie har dock avgränsats till enbart 

containerterminaler i hamnar. Begreppet containerterminal kommer i denna studie därför 

alltid avse containerterminaler i hamnar.  
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur studien har utförts. Vi förklarar vad vi har gjort och varför vi 

har gjort det. Det ges förklaringar till val av metod och kritisk granskning av den valda 

metoden. 

2.1 Genomförande 

Studien har bedrivits under en cirka 10 veckor lång period. Den största delen av arbetet 

har skett i Kina. Arbetet inleddes med att samla in information om RDIF-tekniken och 

containerterminaler från litteratur och vetenskapliga artiklar. Tidigare studier inom ämnet 

studerades även för att få input på metodval och tillvägagångssätt för studien. 

Tillsammans med handledare utformades sedan inriktning och arbetets syfte vilket lade 

grunden för studien. Innan avresa till Kina gjordes ett inledande besök hos Gävle 

container terminal för att få en inblick i hamnverksamheten och genomföra en intervju.  

Litteraturstudien har fortgått genom hela studien för att bygga på den teoretiska 

referensramen. Utifrån studiens teoretiska referensram utvecklades en analysmodell. 

Modellen består av fem områden som identifierats utifrån ett antal nyckelfaktorer som 

ansetts varit viktiga i flera artiklar.  

 

Den framtagna analysmodellen applicerades på två fall vilka har varit Gävle 

containerterminal och Zhuhai international container terminal Gaolan limited. En intervju 

har skett på vardera containerterminal, utöver intervju skickades även kompletterande 

frågor via mail.   

 

Under hela arbetet har kontinuerlig mail- och telefonkontakt med handledare skett för att 

få feedback och vägledning. Examinationen av arbetet har skett genom en inlämnad 

rapport samt en muntlig redovisning på Högskolan i Gävle.  

 

2.2 Val av ansats 

Det finns olika utgångspunkter av angreppssätt för en empirisk undersökning. Två av 

dessa innefattar enligt Bryman (2002) induktiv respektive deduktiv. Grundat på analys av 

tidigare vetenskapliga artiklar i ämnet kan det konstateras att majoriteten utgörs av en 

deduktiv ansats vilket har resulterat i denna studies metodval.  
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Enligt Bryman (2002) innebär en deduktiv ansats att man utgår ifrån teorin i det valda 

ämnet för att ställa upp ett syfte och frågeställningar för att sedan studera fenomenet 

empiriskt.  

 

En induktiv ansats innebär enligt Bryman (2002) att teorin är uppbyggd från resultatet av 

observationer som man drar slutsatser ifrån för att sedan skapa ny teori.  

 

Studien har i huvudsak utgått från den deduktiva ansatsen men enligt Bryman (2002)  

rymmer båda forskningsansatserna inslag från varandra och därför finns det även inslag 

från den induktiva. Studien har grundats utifrån tidigare vetenskapliga artiklar och 

aktuella teorier kring containerhantering i hamnar och RFID teknikens tillämpbarhet 

inom containerterminalen. En bred litteraturstudie har därför genomförts där artiklar har 

studerats och analyserats vilket sedan har lagt grunden för studiens syfte och 

frågeställning.  

2.3 Primär och Sekundärdata 

Primär och Sekundärdata är olika typer av data man använder till sitt arbete. Primärdata 

är enligt Bryman (2002) information man samlat in själv genom t ex. intervjuer, 

observationer eller enkäter. Sekundärdata är data som redan bearbetats och använts i 

tidigare forskning. Primärdata i detta arbete har kommit från intervjuer som genomförts 

på Zhuhai International Container Terminal (Gaolan) Limited och Gävle 

Containerterminal. Studien har även grundats på sekundärdata som insamlats från 

relevant litteratur och vetenskapliga artiklar samt erhållna dokument från de besökta 

hamnarna.  

 

2.4 Litteraturstudie 

För att få en djupare förståelse i ämnet och en grund för att skriva rapporten så har vi 

kontinuerligt läst material för att utöka vår kunskap inom det valda ämnet. Bryman 

(2002) argumenterar för att det är ett bra sätt att läsa tidigare publicerat material för att bli 

insatt i ämnet och få förslag på vidare studier.  I första hand så har vetenskapliga artiklar 

eftersökts då främst via Google scholar. Argumentet för att välja vetenskapliga artiklar 

har varit att stärka trovärdigheten i arbetet.  Andra tryckta källor såsom böcker och 
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internet har även använts men prioriteten har varit att använda material som blivit kritiskt 

granskat då de publicerats i vetenskapliga journaler.  

 

Vanliga sökord för studien har varit: RFID, TOS, Terminal operating system, ports with 

RFID, containerhandling RIFD, hanteringssystem containrar, containerterminal. 

2.5 Intervjuer 

Informationsinsamling via intervju har skett vid två tillfällen och en sammanslagen tid av 

cirka 240 minuter. De intervjuade personerna har haft rollerna operation manager och 

manager sales and marketing. Utöver dessa intervjuer har ytterligare frågor kompletterats 

via mail för att utöka empirin och låta intervjuobjekten i lugn och ro ta del av frågorna för 

att på så sätt få hög kvalitet på empirin.  

 

Intervjuer som datainsamlingsmetod är enligt Andersen et al. (1998) ett effektivt sätt att 

erhålla kvalitativ empiri. Biggam (2008) argumenterar för att intervjuer ger möjlighet till 

att utveckla tankar och åsikter kring ett specifikt område, det finns även goda möjligheter 

att styra samtal till att beröra de områden som undersökningen syftar till att undersöka. 

Innan genomförandet av intervjuer är det av stor betydelse att ett väl genomfört förarbete 

har företagits. Att vara väl föreberedd inför en intervju kan innebära att intervjuförfattarna 

är väl pålästa inom aktuell teori och har diskuterat denna sinsemellan. Att ständigt ha 

undersökningens syfte i åtanke medför att relevanta följdfrågor kan ställas. 

Målet med intervjuerna i denna rapport har varit att tillsammans med intervjuobjekten 

skapa en god förståelse och en rättvis bild av verksamheterna och det ämne vi planerat att 

undersöka.  

2.5.1 Kvalitativa och kvantitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjumetoder handlar om att samla in data från intervjuer där man vill öka 

förståelsen inom ett ämne. Kvantitativa intervjumetoder handlar om att samla in data som 

kan användas till statistiska analyser och är avsedda att göra om till siffror (Holme et al. 

1997).  I denna rapport har en kvalitativ intervjumetod antagits för att öka förståelsen om 

ämnet.  
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2.5.2 Ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju bygger till viss del på färdiga frågor och ämnen som man 

sedan fritt har samtalat utifrån. Andra tillvägagångssätt är strukturerade intervjuer där alla 

intervjufrågor är förberedda innan intervjun och det ges mindre möjlighet till öppna svar 

och följdfrågor, detta kan vara lämpligt då man ska jämföra intervjuresultat med 

intervjuer utförda på andra intervjuobjekt. Ett annat tillvägagångssätt är ostrukturerade 

intervjuer där man inte följer en mall med frågor utan kan diskuteras mer öppet (Biggam 

2008). För att genomföra studien har ett semistrukturerat tillvägagångssätt valts vid 

intervjuerna för att ha öppna frågor och möjlighet till diskussion men samtidigt dra 

fördelen av att man är förberedd med frågor så att samtalet hålls till det ämne som är 

avsett att diskutera. 

2.5.3 Öppna eller slutna frågor 

Slutna frågor kan användas då man vill ha hög frekvens på deltagandet och använda sig 

av frågor med förutbestämda svarsalternativ. Vid öppna frågor ges möjlighet till 

vidareutveckling av svar och måste inte svara utifrån förutbestämda svarsalternativ. Det 

är att föredra då frekvensen inte är lika viktig (Hageback 2002).  

 

Då fåtalet personer intervjuats i denna rapport så har öppna frågor till största del använts. 

 

2.5.4 Kulturella skillnader 

I utvecklingsländer är det viktigt att överkomma skillnader mellan både kultur och språk. 

Hur intervjuaren uppfattas av intervjuobjektet kan även påverka utfallet av intervjun. Det 

bästa sättet att överkomma kulturella skillnader som kroppsspråk och beteende är att bo i 

landet under en tid (Hageback 2002). 

 

Då vi stannade i Kina under en kortare period (3 månader) och inte kunde språket har en 

tolk använts vid intervjutillfällena.  

2.5.5 Bandspelare 

Under intervjuerna har bandspelare använts. Hageback (2002) argumenterar för att 

bandspelare ger en bättre chans att förstå helheten av en intervju i och med att man kan 

urskilja fraser och känslor på ett annat sätt, det är också väldigt bra om man vill citera 

intervjuobjektet. Utöver detta är syftet med bandspelaren att underlätta för att man inte 
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ska gå miste om viktig information då det kan vara lätt hänt att man missar anteckna 

viktiga uppgifter. Vid bandning av intervjuerna får författarna chans att gå tillbaks och 

höra vad som sades utan behov av upprepad kontakt vilket kan vara problematisk då 

denna studie utförs utomlands som gör att de är svårare att upprätta frekventa kontakter.  

 

Risker med bandspelare är enligt Hageback (2002) att intervjuobjektet inte gillar att bli 

bandad och på så sätt kan utelämna viktigt information. För att få intervjusituationen 

avslappnad har det påpekats att bandspelaren endast används som ett komplement till 

anteckningsblocket.  

 

2.6 Observationer 

 

Enligt Walliman (2005) är observation en metod för att iaktta ett pågående 

händelseförlopp. Observationer kan användas för att uppfatta förhållanden, händelser och 

aktiviteter utan större inblandning av forskaren. Walliman (2005) menar att det kan skilja 

på en persons förklaring av en process och den verkliga processen. Därför demonstreras 

processerna oftast bättre med deras egna handlingar än av deras muntliga förklaring av 

kunskapen.  

 

Walliman (2005) uttrycker vissa nackdelar med observation, bland annat kan det vara 

väldigt tidskrävande då det kan ta lång tid innan någonting händer och att man får en god 

helhetsbild. Något som enligt Ejvegård (2009) är viktigt vid en observation är att man är 

subjektiv i sin utgångspunkt. Vidare menar Ejvegård (2009) att det är fördelaktigt att 

komplettera observationer med andra källor såsom intervjuer. 

 

I samband med intervjuer har även en rundvandring på hamnområdet skett. 

Rundvandringen kan fullt ut inte ses som en observation då en observation sker under en 

längre tid men rundvandringen bidrog ändå till en ökad förståelse för hamnarbetet då vi 

fick iaktta flera av stegen i processerna inom containerterminalen. På GCT har även ett 

tidigare studiebesök skett då författarna fick en god inblick i arbetet som sker inom 

hamnområdet.  
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2.7 Forskningsstrategi 

Studien har intagit en kvalitativ forskningsstrategi. Studiens empiridel består främst av 

intervjuer och därför är den kvalitativa forskningsstrategin att föredra.  

 

En kvalitativ forskningsstrategi kännetecknas av beskrivande ord, generalisering och för 

att skapa förståelse vilket är aktuellt i denna studie. Det är lämpligt att använda fallstudier 

eller intervjuer för att samla in kvalitativ data vilket stärker denna studies val av 

forskningsstrategi då intervjuer har varit den största källan vid insamling av empirisk 

data. (Bryman 2002). För komplettera intervjuerna har även mailkontakt skett.  

 

Den kvantitativa forskningsstrategin kännetecknas enligt Bryman (2002) mer av siffror 

där statistik och korrelationer eftersöks, vilket är mindre aktuellt i denna studie. 

2.8 Kvalitetssäkring 

För att erhålla en hög kvalitet på studier är det enligt Remenyi et al. (1998) viktigt att ta 

hänsyn till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

Reliabilitet är enligt Bryman (2002) ett mått som beskriver hur väl en undersökning eller 

mätning har genomförts, vilken säkerhet och trovärdighet resultaten har. Hög reliabilitet i 

en undersökning innebär att mätning kan göras om på nytt och då resultera i samma 

resultat.  

 

De empiriska data i denna studie har i stort grundats på intervjuer samt kompletterande 

mailkontakt. Att uppnå en hög reliabilitet kan då enligt Remenyi et al. (1998) vara svårt 

eftersom intervjuerna kan tolkas på olika sätt vid olika tillfällen. Därför är det enligt 

Remenyi et al. (1998) viktigt att redovisa resultaten av intervjuerna och intervjufrågorna 

tydligt för läsaren för att stärka reliabiliteten i undersökningen.  Intervjufrågorna ligger 

därför som bilaga till denna studie och resultatet av intervjuerna och mailkontakterna 

finns i empirin. 

 

Validitet är ett begrepp som enligt Bryman (2002) kan beskrivas som ett mått på hur väl 

en mätning verkligen mäter det den avser mäta. En hög validitet är eftersträvansvärt och 

nära förknippat med trovärdigheten av resultaten en mätning eller undersökning 

genererar.  
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Validitet kan delas in i två aspekter, intern- och extern validitet. Intern validitet syftar 

enligt Bryman (2002) på överensstämmelsen mellan begreppen och de mätbara 

definitionerna av dem. Extern validitet som även i vissa sammanhang nämns som 

generaliserbarhet är enligt Bryman (2002)  kopplat till hur väl resultatet har att göra med 

verkligheten och hur stor omfattning resultatet accepteras. Hög extern validitet innebär att 

en teori gäller under bredare villkor.   

 

För att öka trovärdigheten av en studie av denna karaktär kan man enligt Remenyi et al. 

(1998) samla in information från flera källor samt att intervjuobjektet får godkänna 

sammanställningen av intervjun. Att samla in information från flera källor inom samma 

företag kallas enligt Remenyi (1998) triangulering vilket kan göras för att säkerställa 

trovärdigheten i intervjusvaren. Den empiriska datainsamlingen har bestått av både 

primär- och sekundärdata. De personer som medverkat i intervjuer har även fått 

möjligheten att godkänna empirin som inhämtats från intervjuerna. För att ytterligare 

stärka validiteten har författarna beskrivit tillvägagångssättet för intervjuerna och den 

utförda analysen.  Generaliserbarheten i denna studie anses vara relativt hög trots att 

endast två containerterminaler används som fall. Detta då bland annat Günther et al. 

(2006) anser att grundprincipen för alla containerterminaler är densamma.  

 

2.9 Kritisk granskning av metod 

Under intervjun som genomfördes i Kina sågs språket som en stor barriär då 

språkkunskaperna hos intervjuobjektet var väldigt begränsad. Därför användes en tolk vid 

intervjutillfället men olyckligtvis så hade även denne tolk inte den nivå av 

språkkunskaper som önskats vilket medförde att det under intervjun var svårt att nå det 

”djup” som eftersträvades.  För att möta detta problem och stärka resultatet från intervjun 

har kompletterande frågor skett via mail. Att skicka kompletterande frågor genom mail 

gjorde att intervjuobjektet i lugn och ro kunde ta del av frågorna och översätta eller tolka 

det som inte förstods. Vid intervjutillfället kan intervjuobjektet ha känt sig obekväm med 

språket och därför inte fått ut allt som önskats vid intervjutillfället. 

 

Att använda sig av tolk kan även medföra vissa begränsningar, bland annat kan tolken 

själv dra slutsatser om vad som ses som relevant information vilket gör att man kan gå 

miste om viktig information. För att delvis undvika detta gicks frågorna noga igenom 

med tolken innan så att syftet med intervjun och studien var klart även för tolken.  
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För att styrka resultatet av intervjuerna ytterligare har intervjuobjekten fått möjlighet att 

kontrollera informationen som hämtats från intervjuerna i syfte att öka studiens validitet. 

Resultaten från intervjuerna har skickats till berörda men utan respons. 

 

Att intervjua flera personer i samma containerterminal hade möjligen gett ett bättre 

resultat och en bättre helhetssyn men pga. språkbrister uppfattades detta som 

tidsförödande och problematiskt. Att ge flera personer inom samma företag frågor för att 

säkerhetsställa trovärdighet och validitet i arbetet kallas enligt Remenyi (1998) 

triangulering och har inte utnyttjats till fullo i arbetet, något som däremot gjorts är att 

använda sig av två fall för att få flera utgångspunkter av samma problem. För att bidra till 

en högre generaliserbarhet hade även fler hamnar kunnat undersökas.   
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt förklarar vi de teorier och koncept vi har använt oss av för att analysera 

problemet. Det presenteras även den analysmodell som tagits fram utifrån teorin. 

3.1 Hantering inom containerterminaler 

Även fast containerterminaler har olika layout, funktioner, förbindelser med annan trafik, 

geografisk position och storlek så menar ändå Günther et al. (2006) att grundprincipen för 

alla containerterminaler är likadan.  Nedan visas figur 2 med avsikt att visa hur en typisk 

containerterminalslayout kan se ut. 

 

De steg och processer som sker inom terminalområdet är ofta enligt Günther et al. (2006) 

av principen att ett fartyg anländer till kajen och containrar avlastas med kranar. Från 

kranarna anländer sedan någon typ av transportfordon som transporterar containern till 

dess lagerplats på terminalområdet. När sedan förbindande transportmedel såsom lastbil 

eller tåg ankommer till terminalen så flyttas containern med hjälp av ett transportfordon 

från lagringsplatsen till det ankommande förbindande transportmedlet. Denna process 

sker i omvänd ordning om en container istället ska skickas med fartyg istället för att 

ankomma. För att förtydliga denna process så visas figur 3 nedan. 

Figur 2. Bild över en typisk containerterminalslayout. Källa: Steenken et al. (2004, s 6) 
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Figur 3. Beskrivning av flödet i en containerterminal. Källa: Steenken et al. (2004, s 

13) 

 

Även om många terminaler ser lika ut på grund av samma grundprinciper så skiljer de sig 

ändå åt på många vis. Günther et al. (2006) hävdar att terminaler kan urskilja sig på vilket 

sätt hanteringen inom området sker, exempel på detta kan vara vilken typ av utrustning 

man använder sig eller vilka fordonstyper som finns tillgängliga.  

3.2 Kritiska logistiska faktorer i hamnen 

Enligt Tsilingiris et al. (2007) är dagens hamnar inte kapabla att hantera den stora 

ökningen av containertransporter. En ökning av containertrafik ställer enligt Steenken et 

al. (2004) krav på hamnars logistik och styrning samt val av teknisk utrustning. 

Containertransporterna ökar i hög takt men infrastrukturen och moderniseringen av 

containerterminaler hinner inte med. Problem som identifierats på grund av den ökande 

containerhanteringen är bland annat fartygens väntetider, hamnens produktivitet och 

brister i delning av information (Tsilingiris et al. 2007). 

 

Den mest kritiska faktorn för en hamn är fartygens ”turnaround time”. Vilket innebär 

tiden då fartyget står i hamnen och väntar på att bli av och på lastad. Det är väldigt viktigt 

att den tiden minimeras för att minska kostnader i hamnen (Murty 2005). 

 

Viktiga mål för att uppnå detta är enligt Murty (2005): 

 Minimera väntetider för fartygen 

 Minimera väntetider för truckar som väntar på service av kajkranar 

 Minimera väntetider för kajkranar som väntar på truckar 

 Antalet omotiverade förflyttningar av containrar 
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För att förbättra dessa områden krävs det enligt Murty (2005) att man har bra resurser för 

att kunna fatta kloka beslut vad gäller planering av kommande fartyg, plats för förvaring 

av containrar, planering av rutter för truckar. 

 

Informationsflödet inom hamnen ses som en av de viktigaste variablerna. För att 

minimera tiden för fartygen i hamn är det väldigt viktigt att ha ett väl utvecklat 

informationssystem då brist på informationssystem kan leda till ineffektivitet och 

överbelastning i hamnen. (Kia et al. 2000) 

  

 

För att minimera tiden för fartygen i hamn menar Kia et al. (2000) att dessa faktorer är att 

beakta: 

 Bättre översikt över containrar i hamn 

 Säker och snabb information 

I en hamn som samtidigt ska lasta och lossa t.ex. åtta stycken fartyg kan innebära att över 

6000 stycken containrar är i flöde. Att informationen är snabb och pålitlig är då väldigt 

viktig för att alla hundra arbetare bland annat truckförare, kranförare, etc. som jobbar 

inom hamnområdet ska kunna arbeta effektivt. För att styra ett säkert och snabbt flöde av 

information krävs det enligt Kia et al. (2000) att man tar hjälp av elektronisk utrustning. 

Exempelvis någon form av Auto-ID, dessa beskrivs i kapitel 3.3 

 

Enligt Kia et al. (2000) kan mikrovågs-teknik minska tiden för kranarna vid lastning och 

lossning och i sin tur även för fartygen. Detta genom att mikrovågs-tekniken möjliggör en 

bättre kontroll och övervakning av containrarna inom hamnområdet. Tekniken underlättar 

spårning, placering och avläsning av övrig containerinformation då informationen 

automatiskt kan avläsas från en tagg istället för manuellt från containern.  

Avläsare identifierar containrar och samlar in information som skickas till terminalens 

informationssystem. Detta gör det möjligt att spåra containrarna i realtid när de är i 

hamnområdet vilket gör att fel hantering av containrar lätt kan upptäckas och undvikas.  

 

Systemet fungerar på så vis att när en container lossas från ett fartyg läses container-ID av 

och matas in i terminalens datasystem. När containern sedan lastas på en lastbil eller truck 

programmerar man in ID-nummer och information i en tagg som fästs på containern. 

Avläsare inne på hamnområdet kan sedan identifiera taggen och kan på så sätt följa 
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containers flöde genom hela hamnområdet och i realtid veta containerns status. När 

containern sedan lämnar terminalen plockas taggen av.  

3.3 Auto ID 

Auto ID, automatic identification är enligt Glover & Bhatt (2005) ett samlingsbegrepp för 

automatiska system för att koppla identitet till ett objekt. Ett Auto ID har till exempel 

förmågan att automatiskt kunna läsa av information i form av en kod på ett objekt som 

sedan sänds vidare i ett hanteringssystem eller en databas. Fördelarna med ett Auto-ID är 

att det bidrar till en effektivare och snabbare hantering av objekt till viss del utan 

mänsklig inblandning.  

 

Auto-ID-system består enligt Glover & Bhatt (2005) av en databärare, en läsare och ett 

system för att hantera och lagra data. Det finns flera olika tekniker för ett Auto-ID-

system. Exempel på tekniker är bland annat streckkoder, magnetremsor, optisk läsning, 

kameraidentifiering röstidentifiering och RFID. Dessa beskrivs mer ingående nedan. 

 

Streckkod 

Streckkoden är enligt Glover & Bhatt (2005) en avläsningsmetod med standardiserade 

EAN-koder och är en av de vanligaste teknikerna för Auto-ID. Men det finns flertalet 

nackdelar med streckkodavläsningen enligt Glover & Bhatt (2005). För det första så 

krävs det fri sikt mellan objektet och läsaren. Det krävs då även ett nära avstånd och rätt 

riktning mot läsaren vilket göra att den blir väldigt känslig. Streckkoden är dessutom 

väldigt känslig för smuts, väder och vind och kan vid ovarsam hantering lätt bli oläsbar.  

 

Magnetremsa 

Magnetremsan är en annan metod för att identifiera och registrera information. 

Magnetremsan har liknande nackdelar som streckkoden vad gäller kraven på närhet till 

avläsare och riktning. Därför lämpar sig enligt Glover & Bhatt (2005) sällan 

magnetremsor på större objekt utan används vanligen på exempelvis kreditkort eller 

registrering av personer vid in- och utpassering. 

 

Kameraidentifiering 

Kameraidentifiering är en betydligt mer avancerad teknik än de två överstående. 

Identifieringen sker enligt Glover & Bhatt (2005) med hjälp av kamera som fotograferar 

objektet, till exempel kan registreringsskylten på en lastbil eller ID-numret på en 

container fotograferas. Bilden omvandlas sedan till information i datasystemet. Nackdelar 
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med denna teknik är bland annat att de kan finnas en del svårigheter att tyda ID-nummer 

på containern på grund av stora avstånd, smuts eller ljusproblem/reflektioner.  

 

Kort om RFID 

En längre och mer genomgående beskrivning av RFID kommer i nästa avsnitt. 

Fördelen med RFID-tekniken jämfört med bland annat streckkoder, magnetremsor och 

kameraidentifiering är enligt Glover & Bhatt (2005) att det inte krävs någon fri sikt 

mellan läsaren och objektet vilket leder till att man kan spara tid då processen för att rada 

upp objekten inte längre är nödvändigt. Dempsey (2012) menar att RFID-tekniken är 

mycket mer flexiblare än sina konkurrenter som t.ex. streckkod i och med att den kan läsa 

på både kort och långt håll och klarar av både stora och små mängder data. Avläsning av 

flera objekt kan även ske samtidigt vilket ger en stor tidsbesparing och att en RFID-

transponder kan innehålla betydligt mer information än de andra metoderna. En 

genomgående beskrivning av denna teknik fås i avsnitt 3.4. I tabellen nedan visas en 

överblick över RFID-teknikens möjligheter mot streckkodens.  

 

Tabell 1.  Jämförelse mellan RFID och streckkod. Källa: Tsilingiris et al. (2007) 

System specifikation Streckkod RFID-System 

Data storlek 1-100 b 2-64 kb 

Avläsning God God 

Mänsklig avläsning Begränsad Omöjlig 

Påverkan av smuts Kan leda till fel Ingen påverkan 

Påverkan av täckning Kan leda till fel Liten påverkan 

Data kostnad Väldigt låg Medel 

Avläsning kostnad Väldigt låg Medel 

Obehörig tillgång Svag Svag 

Multi-avläsning Nej Ja 

Avläsningshastighet Låg Hög 

Återanvändbar Nej Ja 

3.4 RFID 

RFID står för Radio Frequency identification och är enligt Finkenzeller (2003) en metod 

för att överföra information trådlöst via radiovågor. Definitionen av RFID enligt Glover 
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& Bhatt (2005): RFID innefattar alla identifieringssystem som inkluderar en elektronisk 

anordning och som kommunicerar med användaren via radiovågor och frekvenser. 

 

Enligt Finkenzeller (2003) består ett RFID-system av två komponenter, en transponder 

och en läsare. Transpondern innehåller information som sänds via radiovågor till läsaren. 

Läsaren i sin tur skickar vidare informationen till ett informationssystem som sedan lagrar 

informationen i en databas. Se fig. 4. 

 

Figur 4. Exempel på RFID system enligt Glover & Bhatt (2005) 

3.4.1 Taggen 

Glover & Bhatt (2005) beskriver taggen som en transponder som innehåller information 

och automatiskt sänder meddelande på en förbestämd signal. Taggen består av en antenn 

och ett elektroniskt mikrochip som innehåller en radiosändare och ett minne. Taggen 

placeras på ett objekt där informationen om objektet programmeras in i taggen som sedan 

kan läsas av en läsare.  

 

Olika typer av taggar 

RFID taggar kan enligt Li et al. (2006) vara aktiva, passiva eller semi-passiva. 

 

Aktiva Innehåller ett batteri som gör att taggen kan avläsas på ett 

längre avstånd men till en högre kostnad. 

 

Passiva  Innehåller inget batteri och har därför en lägre kostnad. 

Behöver ett elektromagnetiskt fält för att aktiveras, ett 

sådant bidrar läsaren med. 

 

Semipassiva Drivs både av batteri och elektromagnetiskt fält. Denna typ 

av taggar används ofta vid övervakning av t.ex. temperatur 

eller fuktighet i containrar. 
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Enligt Li et al. (2006) kan man även dela in taggar beroende på om de har elektroniskt 

chip eller ej.  RFID-taggar som har chip med read only teknik går det inte att skriva om 

data på medans taggar med tekniker write once/read many times går att skriva om data 

obegränsat antal gånger.  

3.4.2 Läsaren 

Läsaren är enligt Glover & Bhatt (2005) en enhet som läser av taggens information. 

Läsaren är en transceiver och detta innebär att den både kan ta emot och skicka 

information vilket krävs då läsarens uppgift är att samla in taggens information för att 

skicka den vidare till användarens it-system och tillgängliggöra informationen. När 

läsaren läser av en tagg skickar den samtidigt en signal som ger energi till den passive 

eller semipassiva taggen. Denna energi är allt som krävs för att taggen ska skicka 

informationen den innehåller.  

 

Enligt GS1 Sweden (2005) finns det olika typer av läsare som är utformade på olika sätt 

och ändamål: 

 Läsare med inbyggd antenn, lämplig vid löpande band. 

 Läsare med fristående antenn, lämplig för portavläsningar. 

 Frekvensläsare, läser av taggar med flera olika frekvensband. 

 Modulära läsare, frekvensbyten kan ske av både tillverkare och användare. 

 Flexibel läsare, kan läsa av olika typer av taggdataformat. 

3.4.3 Standarder och RFID 

En standard kan enligt ISO definieras som:  

 

“Standards are documented agreements containing technical specifications or other 

precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of 

characteristics, to ensure that materials, products, processes are fit for their purpose.” 

 

Man delar in standarder i officiella och inofficiella. En officiell standard innebär att de är 

auktoriserade av nationella eller internationella organ. En inofficiell standard betyder att 

standarden uppstått genom att marknaden accepterar tekniker eller metoder som ofta kan 

vara framtagen av marknadsledande företag.  
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All kommunikation i världen är enligt GS1 Sweden (2012) reglerad av internationella 

standardiseringsorgan. Standardiseringen av RFID-tekniken är något som enligt 

Tsilingiris et al. (2007) hela tiden utvecklas, bland annat vad gäller signalstyrka och 

taggens specifikationer. Ultra High Frequency (UHF) är framför allt ett område som 

enligt Tsilingiris et al. (2007) kommer utvecklas mycket de närmaste åren. 

 

Några kända och vanliga standarder för RFID-tekniken är enligt Li et al. (2006): 

 

 ISO 11785 - 125khz låg frekvens 

 ISO 15693 – 1356 MHz medel frekvens 

 ISO 18000-6– 860-930 MHz hög frekvens 

 

Varje frekvens har sina för- och nackdelar. Höga frekvenser har ofta högre 

dataläsningstakt och klarar längre avstånd, men löper samtidigt större risk för störningar 

och svårgenomtränglighet i vissa typer av material. För lågfrekventa gäller det motsatta. 

(RFID Journal 2012) 

 

Enligt McCatie et al. (2005) finns det ingen global standard för RFID-tekniken som 

backas upp av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Därför finns det 

ingen standard som stöds av alla aktörer. Enligt GS1 Sweden (2012) delas RFID in i ett 

antal områden beroende på världsdel. Se figur 5. Effekten har enligt Hull et al. (2005) 

blivit att företagen har fått svårt att införa ett system så länge inte alla parter gör det 

samma. Framförallt i ett system som RFID där nyttovärdet till stor del beror på förbättrad 

visibilitet och informationsutbyte mellan leverantörer och kunder. 

 

 

Figur 5. Frekvensband i världen. Källa: GS1 Sweden 
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3.4.4 Kostnader RFID 

Kostnaden för att införa RFID är väldigt hög och därför är det många som är tveksamma 

till den nya tekniken. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att kostnaderna många gånger 

balanseras upp av de fördelar RFID medför. (Tsilingiris et al. 2007) 

 

Prisnivåer på RFID komponenter enligt RFID Journal (2012)  visas i nedanstående tabell. 

Tabell 2. Prisnivåer på RFID komponenter. Källa: RFID Journal (2012) 

   

 

Enligt Tsilingiris et al. (2007) skulle priset på taggarna kunna falla till 5 cent om 30 

miljarder taggar konsumeras årligen. Men 30 miljarder taggar kommer aldrig konsumeras 

så länge de kostar 20-40 cents. Tsilingiris et al. (2007) menar att det uppstår ett ”chicken 

and egg problem”: taggarna kommer inte konsumeras i stor skala förrän de är billiga och 

producenterna av taggarna kommer inte sänka priserna förrän de konsumeras i stor skala.  

 

3.4.5 Allmänna användningsområden 

Enligt Glover & Bhatt (2005) kan man kategorisera RFID beroende på syftet och 

användningsområdet. Detta kan vara viktigt att beakta när man överväger en 

implementering. Under nedanstående rubriker kommer en förklaring till de olika 

användningsområden som finns med RFID, här ges de allmänna användningsområden 

som identifierats med tekniken och under rubrik 3.4.6 framgår det hur RFID kan 

tillämpas i hamnar med taggade containers. 

 

Tillträdeskontroll 

RFID-tekniken kan användas för tillträdeskontroll genom att identifiera och bevilja 

Komponent Kostnad Kostnad beror på: 

Passiva 15 cents - Uppåt  Antenn-storlek 

 Minneskort 

 Förpackning 

 Etc. 

Aktiva 25 USD - Uppåt  Batteri-storlek 

 Typ av chip 

 Förpackning 

 Etc. 

UHP Läsare 500-2000 USD  Enkel frekvens 

 Multi frekvens 
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tillträde till vissa områden. Detta kan göras genom att man till exempel fäster en tagg på 

en lastbil som sedan läses av läsaren. 

 

Tag and Ship 

Denna tillämpning är framförallt märkning av paketgods. För detta ändamål används idag 

ofta streckkoden. Detta görs genom att man fäster en tagg på godset. Taggen innehåller 

information och går enkelt att läsa av. 

 

Track and Trace 

Detta var från början ämnad för att spåra boskap men används numera för att kunna följa 

till exempel en produkt genom försörjningskedjan.  

 

Smart Shelves 

Detta är en teknik av RFID som främst är utvecklad för detaljhandeln. Det underlättar 

kontrollen av lager och antalet innestående artiklar. Detta bidrar till en lägre 

lagerhållningskostnad och kan användas för automatisk orderläggning.  

 

3.4.6 Möjliga och befintliga tillämpbarhetsområden för RFID-

tekniken med taggade containers i hamnar 

Identifiering och automatisering 
 

Enligt Mullen (2012) och Dempsey (2012)  är det ett smart sätt att tagga containrar för 

säkrare och effektivare identifiering. Mullen (2012) och Tsilingiris et al. (2007) menar att 

containrar kan ha ID-nummer på flera sidor av containrarna och att terminalpersonal kan 

missa vilket ID-nummer som är rätt. Mullen (2012) argumenterar också för 

kostnadsbesparing genom snabbare hantering av arbetsmoment. Arbetskraft är enligt 

McCathie et al. (2005) den största kostnaden för distributionscentraler och motsvarar 

mellan 50-80%.  Dempsey (2012) hävdar att RFID-tekniken till sin början mest användes 

på grund av de goda säkerhetsaspekterna tekniken medför i hamnar, till automatiserade 

portar eller spårning av truckar men att nu börjar även tekniken användas för att spåra 

gods och automatisera processer. McCathie et al. (2005) förutspår att RFID kan bidra till 

en minskning med upp till 36 % av arbetskraftkostnader och närmare 90% av 

identifieringskostnader för sjötransporter. Till exempel så kan RFID-tekniken enligt 

Dempsey (2012) bidra till att hamnoperatörer sparar så mycket som 40 % i restider inom 

området. Med applicering av RFID-tekniken så menar Dempsey (2012) att processer som 
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förut var bestående av manuellt arbete inom hamnområdet nu kan automatiseras och även 

appliceras utanför hamnområdets gränser vid samarbeten med fler partners.  

 

Lokalisering 

Även om du har ett softistikerat TOS så hävdar Mullen (2012) att det finns risk att man 

tappar bort containrar. Genom att fästa taggar på containrarna är det möjligt att lokalisera 

en felplacerad eller borttappad container och spara tidsförödande arbete. Enligt McCathie 

(2005) uppgår i kostnaderna för borttappat gods till ca 50 miljoner euro varje dag bara i 

Europa.  Att minska tidsförlusten för borttappat gods gör enligt Mehrjerdi (2011)  och 

Tsilingiris et al. (2007) att hela flödet inom terminalen får en ökad hastighet. 

 

Spårning av godset i realtid och visibilitet  

Rederier har ofta svårigheter att spåra sina containrar då de transporteras över hela 

världen. McCathie (2005) menar på att RFID-tekniken kan underlätta för detta genom att 

spåra produkter och spara information om transporten samt att säkerställa kvaliteten 

under hela transporten. Enligt Mullen (2012) är effektivitet av hänsyn till alla medlemmar 

i försörjningskedjan. RFID-tekniken ger möjligheten att bidra med realtidsdata till övriga 

intressenter utan att lägga en stor arbetsbörda på personalen i terminalen. RFID-tekniken 

leder enligt McCathie (2005) till större visibilitet för alla parter i försörjningskedjan. 

Genom RFID-tekniken kan man följa produkterna i realtid då de transporteras genom 

försörjningskedjan. Det gör att man kan ta del av aktuell och detaljerad information på 

alla produkter och på så sätt kan öka effektiviteten, ge snabbare respons och öka 

möjligheten till att leverera rätt produkt i rätt tid och på rätt plats. McCathie (2005) menar 

att förbättrad visibilitet kan hjälpa företag att minska distributions – och 

hanteringskostnader och minska lagernivåer. Mehrjerdi (2011) hävdar vidare att med 

hjälp av RFID-tekniken kan en sändning registreras när den skickas och därefter sända ett 

elektroniskt meddelande (Advanced Shipping Notice) till mottagaren med information 

om leveransen. Att man har möjlighet till att mottaga elektronisk information i realtid om 

kommande eller försenade leveranser minskar enligt Mehrjerdi (2011) osäkerheten samt 

att snabbare och bättre beslut kan fattas av parter i försörjningskedjan. 

 

Steenken et al (2004) menar att RFID-tekniken har stora fördelar med att spåra godset i 

realtid. Även om position av containrar på ett fartyg eller ankomsttider och innehåll redan 

är känt via t.ex. EDI så kan man inte veta ett exakt klockslag med hjälp av bara EDI. 

Steenken et al. (2004) hävdar att är ett fartyg når kaj så kan det vara så att den 

sekvensordning att lasta av båten som angetts via EDI inte går att följa på grund av 
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tidvatten, stabilitet eller osäkerhet i väder så kan man bli tvingat att byta ordning. Likaså 

så kan det hända saker vid porten när containrar ankommer vid grinden till hamnen som 

att en container är skadad som gör att planeringen inte följs. Sådana orsaker som precis 

nämndes gör att den tidsangivelse och information som getts via EDI blir ogiltigt. 

 

Övervakning av gods.  

En annan tillämpning av RFID-tekniken är att använda taggarna som en trådlös sensor. 

Denna trådlösa sensor kan vara placerad i en container för att mäta t.ex. fukt och 

temperatur för att se till att godset transporterats under de förhållanden som krävts. Enligt 

Dempsey (2012) kan RFID-tekniken göra detta kostnadseffektivare än PC eller PLC 

tekniker och har en stor fördel av att kunna göra detta trådlöst. 

 

Säkerhet 

Att använda aktiva RFID-taggar som kan registrera en bruten container kan enligt Mullen 

(2012) snabba upp inspektioner ordentligt genom att man kan avlägsna nödvändigheten 

av en fysisk inspektion för att veta om någon öppnat en container eller inte. Mullen 

(2012) och Tsilingiris et al. (2007)  nämner även att möjligheten till att spåra realtidsdata 

och även större datamängder med RFID-tekniken gör att man har möjlighet att i förväg 

göra en ”virtuell inspektion” av containrar som kan snabba upp processer kring 

inspektion av containrar. 

 

Infrastruktursmöjligheter  

Synen på RFID-tekniken är enligt Dempsey (2012) att det skulle vara förutbestämt vad 

tekniken klarar av att göra och att den endast skulle fylla ett syfte. Har man väl byggt upp 

infrastrukturen för RFID-tekniken så kan nätet användas för flera syften, med flera syften 

så menas det att man använder tekniken till flera användningsområden samtidigt. Detta 

skulle kunna vara att använda tekniken till både t.ex. automatiserade portar, identifiering 

av containrar och övervakning av gods. Man kan utnyttja flera syften med nätet utan att 

belasta andra datanätverksstrukturer.  

 

3.4.7 Kritik mot RFID 

Implementeringskostnader 

Priset på RFID-taggarna har enligt McCatie et al. (2005) traditionellt sett varit ett stort 

hinder för utbyggnaden av tekniken. Men enligt Glover & Bhatt (2005) står taggarna bara 

för en liten del av den totala kostnaden. De riktigt stora kostnadsposterna står förändring 
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av IT- och affärssystem samt personal och kundutbildning för. Man måste enligt McCatie 

et al. (2005)  omstrukturera verksamheten och anpassa systemet vilket kommer påverka 

alla aspekter inom organisationen. Det tar enligt McCatie et al. (2005) mycket tid och 

leder till höga kostnader. McCatie et al. (2005) menar att de stora kapitalkostnaderna som 

krävs för en implementering av RFID-tekniken avskräcker många.  

 

Standarder  

RFID-tekniken saknar enligt Glover & Bhatt (2005) en accepterad och väl utbredd 

standard.  Tsilingiris et al. (2007) hävdar även detta och menar att en väl utbredd standard 

är enormt efterfrågat och trots att kommitteer inom EU, USA och ASIEN lyft frågan så 

har man inte kommit till någon konsensus. 

Flera intressenter i försörjningskedjan 

Hamnar måste jobba i flera olika riktningar enligt Carbone et al. (2003) då de många 

gånger är medlemmar i olika försörjningskedjor. Detta gör att de måste ta hänsyn till 

intressenter såsom sändare av gods, mottagare av gods, rederier, terminalarbetare och 

speditörer. Tsilingiris et al. (2007) nämner också detta som ett problem. Carbone et al. 

(2003) hävdar att hamnar till stor del är beroende av extern koordination av hela 

försörjningskedjan. Carbone et al. (2003) menar dock att det är omöjligt att tillgodose alla 

intressenters krav och det är av vikt att kunna välja ut de som är viktiga för företagets 

framgång och värdeskapande.  

 

Implementering av ny teknologi 

Reinganum (1981) påstår att hur bra ny teknik än må vara så kommer den aldrig få sitt 

genombrott och ge de fördelar den är avsedd att ge till dess möjliga användare förrän den 

blir inköpt och använd.  När en ny teknik introduceras för marknaden som kan vara 

effektivare och mer lönsam så menar Reinganum (1981) att företag står inför ett dilemma. 

Antingen så anammar man tekniken i ett tidigt skede och har möjlighet till tidiga 

konkurrensfördelar med risk för att tekniken inte slår igenom och till ett högt pris. Det 

andra alternativet är att man väntar med att investera i ny teknik och om tekniken slår 

igenom så kan man förmodligen köpa den till ett lägre pris, denna strategi innefattar 

också risker enligt Reinganum (1981) då det finns chans att man inte hänger med 

marknaden i den tekniska utvecklingen.  
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3.5 EDI 

EDI står för Electronic Data Interchange och är enligt Fredholm (1996) en teknik för att 

överföra dokument elektroniskt mellan företags affärssystem. EDI innebär att 

affärssystem kan byta information för till exempel lager, orderläggning eller 

fakturahantering direkt med minimal eller ingen mänsklig hantering. Dokument som 

tidigare hanterats manuellt och skickats med brev eller fax kan med hjälp av EDI 

standardiseras och skickas elektroniskt. 

 

För att arbeta med EDI krävs enligt Fredholm (2006) följande kriterier 

 Direkt kommunikation mellan informationssystemen via nätverk/internet. 

 Standardiserat dokumentformat 

 Strukturerad information 

 Processbara meddelanden, inga krav på manuellt arbete för mottagaren 

 Oberoende av hårdvaruplattform 

 Baserat på avtal mellan parterna 

                     

Fördelar och nackdelar med EDI enligt Fredholm (2006): 

 

Fördelar 

 Minskat manuellt arbete och därmed minskade kostnader 

 Ökad kvalitet på information genom att felfrekvensen minskar 

 Effektivare hantering 

 Minskade ledtider 

Nackdelar 

 Krav på engagemang från båda parter 

 Relativt hög initial kostnad 

 Utbildning av personal 

 Olika standarder i affärsprocessen 

3.6 Supply chain management 

Hamnar är en knytpunkt i många försörjningskedjor och eftersom hamnars arbete även 

berör andra intressenter så presenteras här ett stycke om supply chain management. 

Supply chain management (SCM) har utvecklats för att höja prestationen mellan företag 
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och få konkurrensfördelar samt högre värde för kunden.  

 

En definition av supply chain management är enligt Christopher (2011, s3): 

 ”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customer to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as whole”. 

 

Något som är ett fokus i SCM är enligt Frankel et al. (2008) att öka kundnöjdheten 

genom att kombinera ansträngningarna av flera organisationer. Christopher (2011) 

beskriver detta som att: ”the whole can be greater than the sum of its parts”. 

Christopher (2011) menar att hanteringen av global logistik och SCM egentligen handlar 

om styrningen av informationsflöden och att företag som vill vara globala bör öka 

visibiliteten av material och lager genom kedjan. För att möjliggöra detta menar 

Christopher (2011) att det är viktigt att knyta nära samarbeten med stora leverantörer. 

 

Enligt Tsilingiris (2007)  förutspås det att inom de närmaste åren kommer de tio största 

aktörerna kontrollera 80 % av marknaden, de följande 20 kontrollerar 15% och resterande 

aktörer delar på kvarvarande 5% av marknaden. Tsilingiris (2007)  menar att trenden 

inom containertrafiken går mer och mer mot att leverera dörr-till-dörr leveranser och en 

hel supply chain baserad end-to-end vision.  

3.7   Analysmodell för att undersöka tillämpbarhet av RFID i 

containerterminaler.  

Utifrån studiens teoretiska referensramen har det tagits fram en analysmodell för att 

undersöka tillämpbarhet av RFID i containerterminaler. Modellen är helt teoretiskt 

uppbyggd och baseras på fem stycken områden som bör undersökas för att avgöra om 

RFID är av värde att tillämpa för den aktuella containerterminalen eller inte. Dessa fem 

områden har valts eftersom de setts som nyckelfaktorer i många tidigare studier. 

 

Syftet med modellen är att utifrån ett antal områden analysera förutsättningarna för hur 

tillämpbar RFID-tekniken är för dagens containerterminaler vad gäller att förbättra 

effektiviteten vid hantering av containrar i hamnområdet. Med detta menas att man fäster 

RFID-taggar på containrarna inom området. Det går även att låta taggarna sitta på genom 

hela flödet i försörjningskedjan. Båda fallen tas upp i den analyserande diskussionen. 

Denna analysmodell kommer därför ligga till grund för analysen av empiriska data och 
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slutsatserna av studien.  

 

Ringen i mitten symboliserar den undersökta containerterminalen. Den undersökta 

containerterminalen placeras i mitten av modellen och för den undersökta 

containerterminalen samlas det in empiri om nuläge, mål och problem som diskuteras 

mot de yttre ringarna i modellen. De yttre ringarna symboliserar viktiga områden att ta 

hänsyn till vid tillämpning av RFID.  Från denna diskussion dras sedan slutsatser om 

tillämpbarhet av RFID-tekniken överensstämmer med containerterminalens mål och 

förutsättningar. 

 

 

Denna modell kan en containerterminal använda som en första analys för att undersöka 

om RFID är tillämpbart för deras terminal. För att sedan gå vidare anser författarna till 

denna studie att containerterminalen bland annat bör genomföra en mer detaljerad 

kostnadskalkyl för införandet.  

 

 

 

 

Tillämpbarhet av 
RFID-tekniken i 
containerterminalen. 

Standarder 
och val av 
utrustning 

Kostnader 

Användnings
-område 

Logistiska 
mål 

Övriga 

intressenter 

Figur 6. Analysmodell för tillämparhet av RFID i hamnar. 
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Nedanstående rubriker återger en förklaring av de områden som är viktiga att ta hänsyn 

till vid tillämpning av RFID. Dessa rubriker är samma som finns i de yttre ringarna i 

modellen. 

 

Standarder och val av utrustning 

 

Global standard 

Enligt McCatie et al. (2005) finns det idag inte någon global standard för RFID som stöds 

av internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Därför finns det heller ingen 

standard som stöds av alla hamnar. På grund av detta har effekten enligt Hull et al. (2005) 

blivit att företagen har svårt att införa ett system så länge inte alla parter gör det samma. 

När en ny teknik introduceras för marknaden som kan ge fördelar har företaget enligt 

Reinganum (1981) två alternativ. Antingen så anammar man tekniken i ett tidigt skede 

och drar fördel av konkurrensfördelarna med risk för att tekniken inte slår igenom. Eller 

så väntar man med att investera i ny teknik tills tekniken slagit igenom och accepterade 

standarder har uppstått med risk för att ligga efter marknaden i utvecklingen. 

 

Val av utrustning 

Det finns enligt Li et al. (2006) mängder av olika typer taggar. De kan vara aktiva, 

passiva eller semi-passiva samt innehålla elektroniskt chip eller ej. Olika taggar passar till 

olika ändamål därför måste containerterminalen ta ställning till vad syftet är med RFID-

tekniken för just deras hamn. Det är därför viktigt att kartlägga hamnens nuvarande 

situation och förutsättningar för att på så sätt besluta om val av utrustning (RFID Journal 

2012). Utöver hamnområdet måste man även se över partners behov om man avser att 

implementera RFID som ett samarbete med leverantörer och kunder.  

Framförallt i ett system som RFID där nyttovärdet till stor del beror på förbättrad 

visibilitet och informationsutbyte mellan leverantörer och kunder är det enligt Hull et al. 

(2005) att föredra att bygga samarbeten med flera parter.  

 

Kostnader 

 

Priset 

Enligt McCatie et al. (2005) är priset på RFID-taggarna ett traditionellt sett ett stort 

hinder för utbyggnaden av RFID tekniken. Enligt Tsilingiris et al. (2007) är kostnaden 

orsaken till att många är tveksamma till den nya tekniken. En förutsättning för att RFID-
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tekniken ska slå igenom på en global nivå enligt Tsilingiris et al. (2007) är att priset på 

taggarna sjunker ner mot fem cent, men för att producenterna ska sänka priset på taggarna 

krävs samtidigt att fler taggar konsumeras. Därför är det idag lite av ett ställningskrig där 

varken konsumenter eller producenter är beredda att ta första steget.  

 

Implementeringskostnader 

Samtidigt står enligt Glover & Bhatt (2005) taggarna bara för en liten del av den totala 

kostnaden då de riktigt stora kostnadsposterna står för förändring av IT- och affärssystem 

samt personal och kundutbildningar. Hamnen måste därför väga kostnader mot 

förväntade fördelar för att avgöra om ett införande av RFID är lämpligt för hamnen. Men 

Tsilingiris (2007) menar att i de flesta fall kommer kostnaderna balanseras upp av de 

fördelar RFID medför.  

 

Användningsområde 

RFID tekniken har flertalet användningsområden när man har taggat en container med en 

RFID-tagg. En förutsättning när man ska tillämpa tekniken är att man bestämmer sig vad 

tekniken ska användas till. Här nedan ges en kort förklaring till användningsområdena. 

 

Identifiering och automatisering 

Enligt Mullen (2012) kan RFID användas för snabbare, säkrare och effektivare 

identifiering. Dempsey (2012) menar att RFID kan bidra till effektivare automatiserade 

processer och på så sätt minska det manuella arbetet. Det ska tilläggas att det blir en 

högre grad av automatisering men att visst manuellt arbete kvarstår som att t.ex. fästa 

taggar på containrar. 

 

Lokalisering 

Enligt Mullen (2012) så kan RFID tekniken användas för att lokalisera containrar. Enligt 

Mehrjerdi (2011) och Tsilingiris et al. (2007) så kan man öka hela flödets hastighet 

genom terminalen om man lättare kan lokalisera en borttappad container.  

 

Spårning av godset i realtid och visibilitet 

Enligt McCathie (2005) och andra författare så kan man använda RFID-tekniken för att 

spåra gods i realtid. Genom RFID kan man följa godset i realtid då det transporteras 

genom flödet inom containerterminalen. För att följa godset genom hela 

försörjningskedjan är det en förutsättning att taggarna följer med containrarna utanför 

terminalen och genom hela försörjningskedjan. Det gör att man kan ta del av aktuell och 
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detaljerad information på alla produkter och på så sätt kan öka effektiviteten, ge snabbare 

respons och öka möjligheten till att leverera rätt produkt i rätt tid och på rätt plats. 

 

Övervakning av gods 

En annan tillämpning av RFID-tekniken är att använda taggarna som en trådlös sensor. 

Denna trådlösa sensor kan vara placerad i en container för att mäta saker såsom t.ex. fukt 

och temperatur för att se till att godset transporterats under de förhållanden som krävts 

 

Säkerhet 

Att använda aktiva RFID-taggar som kan registrera en bruten container kan enligt Mullen 

(2012) snabba upp inspektioner ordentligt genom att man kan avlägsna nödvändigheten 

av en fysisk inspektion för att veta om någon öppnat en container eller inte 

 

Logistiska mål 

Effektiv containerhantering ställer enligt Steenken et al. (2004) höga krav på hamnars 

logistik och styrning samt val av teknisk utrustning. Inom hamnen finns enligt Steenken 

et al. (2004) bland annat dessa logistiska mål: 

 

 Förbättra delningen av informationsflödet 

 Minskad resursåtgång 

 Minimera väntetider för fartygen 

 Minimera väntetider för truckar som väntar på service av kajkranar 

 Minimera väntetider för kajkranar som väntar på truckar 

 Minska antalet omotiverade förflyttningar av containrar 

Enligt Murty (2005) ses fartygens ”turn around time” som den mest kritiska faktorn för 

en hamn. Med fartygens turn around time menar man tiden då fartyget står i hamnen och 

väntar på att bli lossat och lastat. Det är enligt Murty (2005) väldigt viktigt att den tiden 

är så liten som möjligt för att på så sätt minska kostnader och öka hamnens lönsamhet.   

En av de viktigaste punkterna för att minimera fartygens turn around time är enligt Kia et 

al. (2000) att ha ett väl utvecklat informationsflödet inom containerterminalen. Kia et al. 

(2000) menar att brist på informationssystem kan leda till ineffektivitet och 

överbelastning i terminalen. Enligt flera författare bland annat Kia et al. (2000), Dempsey 

(2012), McCathie (2005) m.fl. kan RFID leda till förbättringar inom flera av dessa 

områden. Att bidra till ett snabbare och effektivare informationsflöde i real tid samt 
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automatisera processer och minska arbetskraften är bara några fördelar som nämnts.  

 

 

Övriga intressenter 

Det finns möjligheter till att implementera taggade containers med RFID enbart inom den 

egna containerterminalen. Väljer man däremot att på något vis blanda in övriga 

intressenter så ställs man inför vissa utmaningar. Ökningen av container shipping leder 

enligt Steenken et al. (2004) till större krav på effektiva containerterminaler, container 

logistik och styrning av dessa. Detta är extra viktigt då containerterminaler enligt Günter 

et al. (2006) sammanbinder flera olika distributionsnät.   

 

Ska man implementera RFID med flera intressenter inblandade så är det en förutsättning 

att hamnar måste jobba i flera olika riktningar, detta då enligt Carbone et al. (2003) 

hamnar är medlemmar i olika försörjningskedjor. Detta gör att de måste ta hänsyn till 

intressenter såsom sändare av gods, mottagare av gods, rederier, terminalarbetare och 

speditörer, Tsilingiris et al. (2007) nämner detta som ett problem. Carbone et al. (2003) 

menar att hamnar till stor del är beroende av extern koordination av hela 

försörjningskedjan. Carbone et al. (2003) hävdar dock att det är omöjligt att tillgodose 

alla intressenters krav och det är av vikt att kunna välja ut de som är viktiga för företagets 

framgång och värdeskapande. 

 

Att jobba tillsammans med flera parter för att höja nyttan kallas Supply chain 

management (SCM). Supply chain management har utvecklats för att höja prestationen 

mellan företag och få konkurrensfördelar samt högre värde för kunden. Christopher 

(2011) menar att hanteringen av global logistik och SCM egentligen handlar om 

styrningen av informationsflöden och att företag som vill vara globala bör öka 

visibiliteten av material och lager genom kedjan. För att möjliggöra detta menar 

Christopher (2011) att det är viktigt att knyta nära samarbeten med stora leverantörer. 
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4 Empiri 

Här presenteras de containerterminaler som undersökts i studien och det empiriska data 

som samlats in till största del från intervjuerna. 

4.1 Case 1 - Zhuhai International Container Terminal (Gaolan) 

Limited 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Zhuhai International Container Terminal (Gaolan) Limited - ZICT(G) är ett joint venture 

mellan statligt ägda Zhuhai Port Holdings och Hutchison Delta Ports som är ett 

dotterbolag till världens största hamninvesterare Hutchison Port Holdings (HPH). HPH 

har verksamhet i 20 länder över hela världen och i sammanlagt 41 hamnar. 

 

ZICT(G) är beläget i den industriella zonen av Zhuhai i Guangdong Province, Kina. 

Hamnen hanterar till största del containerlaster men har även plats för andra generella 

laster. ZICT(G) är en åtkomstpunkt för internationella farvatten och till fastlandet i Kina. 

Av de hamnar som finns i Kina så är ZICT(G) beläget sydligast av alla vilket gör att man 

har kortaste sjövägen till sydvästra Kina. Detta gör att det är en hamn med stor potential 

för vidare utveckling och i dagsläget håller man på att bygga ut hamnen. Figur 7 nedan 

visar positionen av ZICT(G). 

Figur 7. Geografisk position av ZICT(G). 
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I dagsläget så består ZICT(G) hamnområde utav tre delar: Fas ett, två och tre. I fas ett 

behandlas flertalet olika gods och man har även lager tillgängligt där. Fas två är hamnens 

nuvarande containerterminal och har kapacitet till att betjäna de största containerfartygen 

i världen.  Det är denna fas författarna valt att fokusera på och ställt alla frågor kring. Fas 

tre är det område som man bygger ut och kommer att tjäna som ytterligare större 

containerterminal. Figur 8. visar en bild över layouten av hamnområdet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Layout över ZICT(G)´s hamnområde. 
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4.1.2 Containerhantering inom området 

För att hantera containrar inom området (Fas två) så har man till sin hjälp stöd av IT-

system, kranar och flertalet lastbilar. Tabell 3 nedan visar en tabell över antalet kranar.  

 

Tabell 3. Antalet kranar ZICT(G) 

Zhuhai International Containerterminal 

(Gaolan) Limited 

 

Kajkranar   8 

Mobila elkranar   24 

 

 

Det sker flera förflyttningar och operationer inom containerterminalen. Figur 9 och 10  är 

flödesscheman som visar vilka steg som sker för en ingående respektive utgående 

container.  

 

 

Avlastas från 
fartygskaj 

med kajkran 
på en lastbil 

Transporteras 
till lageryta 
med intern 

lastbil 

Avlastas på 
lageryta med 

hjälp av  
mobil elkran 

Lastas på 
extern lastbil 
med mobil 

elkran 

Extern lastbil 
checkar ut 

med 
containern 
vid grind 

Figur 9. Flödesschema för en ingeånde container ZICT(G) 
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När alla dessa operationer och förflyttningar sker så krävs det informationsutbyte. Figur 

11 beskriver hur informationsflödet ser ut och i nedanstående stycken förklaras detta. 

.  

 

 

 

Information om containrarna (namn, datum, ut-in-datum) kommer från rederiet genom 

EDI till hamnens affärssystem.  Förutom EDI mottages även ett minifax som innehåller 

information om godset. Affärssystemet är sammanlänkat med hamnens TOS.  

Extern lastbil 
checkar in vid 

grind och 
transporterar 

till lageryta 

Lastas på 
lageryta från 

extern traktor 
med mobil 

elkran 

Intern lastbil 
lastas med 

hjälp av 
mobil elkran 

Transporteras 
till kajsida 

med intern 
lastbil 

Lastas på 
fartyg med 

hjälp av 
kajkran 

Figur 10. Flödesschema för en utgående container ZICT(G). 

Figur 11. Flödesschema över information om containerkommunikation ZICT(G). 
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Hamnen har ett TOS som de benämnde CTMS (container management system). I detta 

system sker all planering av containrarna, detta inkluderar vilka containrar som ska 

hanteras och vart de ska. Här kan man även få information om fartygens layout och hur 

man ska lasta och lossa fartygen samt hur trafiken ska ske inom hamnområdet gällande 

truckar och lastbilar. 

 

För att kunna kommunicera ut informationen från hamnens TOS så använder man sig 

utav radiokommunikation från kontrolltornet som är beläget på hamnområdet. Personalen 

som arbetar i kontrolltornet styr all planering av flödet på området. 

 

Kranförarna har en monitor i deras förarhytt med information från hamnens TOS. Denna 

monitor innehåller information om vilken container som ska plockas eller lastas till båten. 

För att undvika problem med den mänskliga faktorn att man av misstag kan plocka fel 

container så sker alltid dubbel bekräftning med personal från kontrolltornet som 

övervakar verksamheten.  

 

När truckförarna ska hämta en container så har truckförarna en monitor som visar 

information från hamnens TOS. Denna information är mer begränsad än informationen 

som kranförarna har. Denna information innehåller bara en plats som man ska hämta eller 

lämna en container ifrån. Truckföraren åker alltså bara till den kran som monitorn ber 

truckföraren att göra och behöver således aldrig veta ID-numret på containern. 

Kommunikationen om att rätt container plockats verifieras med kontrolltornet. 

4.1.3 Problem i hamnområdet 

Det största problemet som ZICT(G) upplever i hamnen är överbelastning och förseningar 

i fartygens avgångstider. Överbelastningen kan bland annat bero på att antalet containrar 

som hamnen hanterar ökat de senaste åren och att hamnens kapacitet inte klarat av 

ökningen.  Det finns idag inga exakta siffror på hur stor ökningen av containertrafiken är i 

ZICT(G) men globalt sett har ökningen det senaste året enligt information från  ZICT(G) 

varit 7 % hos de tio största hamnarna i världen. För att minska överbelastning och ledtider 

för fartygen och förhindra att förseningar uppstår ser ZICT(G) produktiviteten och 

kranarnas förmåga som viktiga faktorer.      
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4.1.4 Tillämpning av RFID inom hamnområdet 

ZICT(G) ser flera fördelar i RFID, dock inte i deras containerterminal mycket på grund 

av dess storlek.  ZICT(G) som är en mindre hamn har ett mer lätthanterligt flöde inom 

området och därför inte i samma behov av RFID. 

 

ZICT(G) har nyligen gjort flera investeringar och förbättringar i deras nuvarande 

arbetssätt men inkluderar dock inte någon hantering med hjälp av RFID taggar. 

 

En brist i RFID-tekniken som gör att ZICT(G) vill vänta men införandet är att de 

standarder som finns idag inte är tillräckligt utbredda och att det finns för många olika 

typer av läsare och taggar. ZICT(G) har ofta kunder som bara skickar några få containrar. 

Detta ser ZICT(G) som ett export / import problem eftersom det är svårt att få tillbaks just 

de containrarna till hamnen om man fäst en RFID tagg, möjligheten finns dock att plocka 

av taggarna då de lämnar containerterminalen. Om en större kund däremot skulle vilja 

implementera RFID i deras försörjningskedja så är ZICT(G) positivt inställd. Ett RFID-

samarbete med en större kund skulle kunna bidra till en effektivare hantering av dessa 

containrar genom att flera steg och kontroller då kan göras mycket fortare.  

 

ZICT(G) anser att RFID skulle bidra till större nytta för större hamnar då de är hårdare 

trafikerade och har större leverantörsflöden. Till exempel stora containerterminaler som 

Hong Kong containerterminal (HKCTAO) kan dra mycket stora fördelar och förbättra 

effektiviteten genom RFID. Stora hamnar har fler containrar, mer hantering inom området 

med flera steg och större köpkraft vid nya investeringar.  

 

ZICT(G) anser därför att stora hamnar måste ta initiativ för att RFID ska bli accepterat 

och spridas som en global standard. De stora hamnarna har lättare att upprätta samarbeten 

med leverantörer tack vare sin storskalighet. De större hamnarna kan sedan sätta press på 

mindre hamnar och leverantörer för att utvidga standarden ytterligare.  

 

En annan nackdel som ZICT(G) ser med RFID idag är att det är ett förhållandevis dyrt 

system att implementera i hamnområdet. Skulle priserna för RFID tekniken sjunka 

ytterligare och standarder skulle bli mer globala och accepterad så tycker ZICT (G) att det 

är ett helt annat utgångsläge och förmodligen vara positiva till en investering och 

implementering av RFID i hamnen. Att använda tekniken som en del i försörjningskedjan 

där RFID är utbrett i stor omfattning ser ZICT(G) som ett utmärkt arbetssätt.  Det skulle 

då även bidra till att effektiviteten och produktiviteten i hamnen ökar. 
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4.2 Case 2 - Gävle Containerterminal 

4.2.1 Företagsbeskrivning 

Gävle Hamn är ett strategiskt logistiknav för sjö-, järnvägs- och landsvägstrafik. Gävle 

containerterminal är en del av Gävle hamn och invigdes 2006. De har både privata och 

offentliga ägare. Idag är Gävle containerterminal den tredje största containerterminalen 

efter Göteborg och Helsingborg.  

 

Gävle containerterminals kan hantera alla typer av lastbärare.  De har två containerkranar, 

en terminalyta på 77000 kvm och en järnvägsterminal i anslutning till kajen. Deras 

årskapacitet ligger på att hantera 200 000 containrar av vanlig 20 fots storlek. Gävle hamn 

genomför mellan 2010-2016 en stor utbyggnad av hamnen som innebär att den kommer 

att utvidgas med närmare 300 000 kvm. Utöver det kommer även farleden breddas och 

fördjupas. Detta innebär att Gävle containerterminal i framtiden kommer att kunna 

hantera större fartyg än vad de kan i dagsläget. 

 

Gävle hamn ses som en viktig kugge i regionens näringsliv och har en strategisk 

betydelse för hela Mellansverige.  

4.2.2 Containerhantering inom området 

Gävle containerterminal hanterar sina containrar på området med hjälp av sitt eget TOS. 

Containrar flyttas i huvudsak från kaj med containerkranar, runt på området med truckar 

för placering av containern samt vid lastning och lossning. Containrar anländer även till 

hamnen med lastbil och järnväg. 

 

För att identifiera containrarna så gör man det genom att varje container har ett eget unikt 

ID-nummer. Detta ID-nummer är sedan knutet till ett bokningsnummer från t.ex. rederier 

som kan spåras i det egna TOS. Inmatning av detta ID-nummer sker vid grinden, kaj och 

räls när lastbilar, båtar och tågvagnar ankommer.  Bokningsnumret innehåller information 

om vad containern innehåller och vart godset ska transporteras. 

 

Framgående av intervjun så är i dagsläget Gävle containerterminal till största del nöjda 

med sina arbetssätt. Är det något problem som intervjuobjektet vill påpeka så är det att 

identifieringen av ID-nummer på containrar till stor del sker manuellt. Att identifieringen 

sker manuellt kan enligt intervjuobjektet leda till problem med den ”mänskliga faktorn” 
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som påverkar säkerheten. Inmatningen av felaktigt ID-nummer gör att containrar kan 

hamna i fel ordning, tappas bort eller leda till större problem senare i försörjningskedjan. 

Detta gäller speciellt vid identifiering av tågvagnar då personalen som arbetar med Gävle 

containerterminals TOS måste gå ut för att möta upp tågvagnarna och skriva av 

vagnsordningen manuellt. Detta gör enligt dem att de kan missa ordningen, få problem 

när man särar på tågvagnar och leda till att gods kommer till fel destination eller tappas 

bort helt. 

4.2.3 Problem i hamnområdet 

Problem som Gävle containerterminal upplever i hamnområdet är framförallt det 

manuella arbetet som kräver mycket tid samt att det kan leda till felinmatningar. Därför 

strävar Gävle containerterminal för att automatisera sina processer för att på så vis öka 

effektiviteten i hamnen vilket bland annat skulle leda till minskade väntetider för fartyg i 

hamn.  

 

4.2.4 Tillämpning av RFID i hamnområdet 

Gävle containerterminal menar att containerhantering handlar mycket om effektiviteten 

på kranar, truckar osv. Men något som är minst lika viktigt är att ha ett fungerande system 

för att hålla koll på containrars exakta position, såväl i hamn som ombord på fartygen. I 

Gävle containerterminal hanteras årligen tusentals containrar och de menar att det då inte 

finns utrymme för misstag.  

 

Gävle containerterminal prioriterar effektivitet i informationsflödet till omgivningen 

vilket uppskattas av kunder. Fördelar Gävle containerterminal ser med RFID tekniken är 

tillämpning vid nära samarbeten med stora samarbetspartners för att på så sätt höja nyttan 

i hela försörjningskedjan. Ett exempel på ett sådant nära samarbete som Gävle 

containerterminal skulle dra stor nytta av är att fästa RFID taggar på ankommande 

tågvagnar. Gävle containerterminal menar att då tågbolagen äger sina egna vagnar och 

kan därför kringgå problem med standarder och att spåra tillbaks containrar med en RFID 

tagg fäst. Detta skulle för Gävle containerterminal innebära att man slipper det manuella 

arbetet och arbetskostnader som uppstår när man manuellt måste läsa av ID-nummer på 

tågvagnar genom att RFID utrustningen automatiskt gör detta vid ankomsten av tåget. 

Att automatisera arbetsprocesser är något som Gävle containerterminal strävar efter för 

att bland annat öka effektiviteten samt minska den mänskliga felfaktorn. Detta är något 

som kommer vara extra aktuellt vid utbyggnaden av hamnområdet.  
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Gävle containerterminal ser även att RFID tekniken skulle vara till stor nytta för 

övervakning av gods som är av ekonomiskt viktig karaktär, som t.ex. gods som måste  

inbrotts- och temperaturövervakas. 

 

Nackdelar som Gävle containerterminal ser med RFID är främst att de är väldigt svårt att 

få standarder accepterade världen över eftersom det finns miljontals containrar med redan 

etablerat arbetssätt och väldigt många hamnar.  

 

I dagsläget arbetar Gävle containerterminal med beställningar via EDI som är ett väl 

utbrett system. Trots att det finns en del nackdelar med EDI då de ibland måste ta emot 

beställningar via Excel dokument som Gävle containerterminal sedan får mata in 

manuellt i systemet så är man ändå skeptiska mot RFID. Gävle containerterminal menar 

att även om RFID skulle kunna bidra till flera förbättringar inom hamnen ser dem detta 

som en stor och svår förändring. RFID är ett dyrt system att implementera och för att dra 

full nytta av RFID ser Gävle containerterminal att RFID måste bli en global standard och 

en del av försörjningskedjan genom samarbeten med andra hamnar eller större 

leverantörer.  
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5 Analys  

I detta avsnitt diskuteras de resultat vi samlat in med den analysmodell som tagits fram 

från teorin och litteratur som valts.  

5.1 Analysmodellen tillämpad på Zhuhai International Container 

Terminal (Gaolan) Limited 

Standarder och val av utrustning 

McCathie et al. (2005) nämner att det inte finns någon global standard för RFID-tekniken 

som backas upp av ISO eller andra certifieringsorgan och därmed inte heller någon 

standard som stöds av alla aktörer.  Effekterna av detta är enligt Hull et al. (2005) att 

företag har svårt att införa systemet så länge alla parter inte gör det samma. ZICT(G) ser 

detta som en brist i RFID-tekniken. Denna brist av standardisering gör att ZICT(G) vill 

vänta med införandet av RFID-tekniken då de idag anser att de standarder som finns inte 

är tillräckligt utbredda eftersom att det finns för många olika typer av läsare, taggar och 

frekvenser.  

 

Reinganum (1981) menar att företag står inför ett dilemma. Antingen så anammar man 

tekniken i ett tidigt skede och drar fördel av konkurrensfördelarna med risk för att 

tekniken inte slår igenom och till ett högt pris. Ett annat alternativ är att man väntar med 

att investera i ny teknik och om tekniken slår igenom och blir en global standard och kan 

köpas till ett lägre pris med risker för att man inte hänger med marknaden i den tekniska 

utvecklingen. 

 

ZICT(G) har gett indikationer på att de inte är några pionjärer inom ny teknik och verkar 

inte vara positivt inställda till att ta risker. Därför kategoriserar författarna ZICT(G) till att 

ha en avvaktande inställning till ny teknik. 

 

För att möta problemet och ändra förutsättningarna för standarder så tycker ZICT(G) att 

det är stora hamnar som måste ta initiativ för att RFID-tekniken ska bli accepterat och 

spridas som en global standard. De större hamnarna kan sedan sätta press på mindre 

hamnar och leverantörer för att utvidga standarden ytterligare. Att större hamnar skulle ta 

steget mot att införa RFID-tekniken i bred utsträckning är vettigt eftersom det skulle 

kunna skapa förutsättningar för mindre hamnar och leda till en inofficiell standard. En 

inofficiell standard betyder enligt ISO att standarden uppstått genom att marknaden 
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accepterar tekniker eller metoder som ofta kan vara framtagen av marknadsledande 

företag.  

 

Att standarderna skulle bli mer globala och accepterade är en av faktorerna som skulle 

bidra till ett annat utgångsläge och gör att ZICT(G) skulle vara positiva till en 

implementering av RFID-tekniken med taggade containers.  

 

Med tanke på att ZICT(G) verkar ha en avvaktande inställning till ny teknik och att 

standardiseringen av RFID är något som enligt Tsilingiris et al. (2007) hela tiden 

utvecklas så är det troligt att man får ett annat svar kring standarder om man skulle göra 

samma undersökning på ZICT(G) om några år. 

 

Kostnader 

Enligt Tsilingiris et al. (2007) är kostnaden att införa RFID väldigt hög och därför är det 

många som är tveksamma till den nya tekniken. ZICT(G) anser att RFID-tekniken är ett 

förhållandevis dyrt system. I deras nuvarande arbetssätt har de nyligen gjort flertalet 

förändringar och förbättringar vilket gör att de i dagsläget inte verkar vara intresserade av 

ytterligare förbättringar via RFID-tekniken.  

 

För ZICT(G) är en av punkterna som skulle kunna förändra inställningen till RFID-

tekniken och göra dem positivt inställda till en investering är en prissänkning. 

 

Något som är viktigt att ha i åtanke vid en investering i RFID är att själva tekniken för 

RFID såsom taggar och utrustning bara står för en liten del av kostnaderna. Den största 

posten står enligt Glover & Bhatt (2005) förändring av IT- och affärssystem samt 

personal och kundutbildning för.   

 

Det är ett svagt argument att nämna RFID-tekniken som ett dyrt system pågrund av att 

det tidigare gjorts flera investeringar i containerterminalens nuvarande system. ZICT(G) 

ser sig själva som en relativt liten hamn och anser att de då inte har samma köpkraft som 

till exempel en större hamn. Men Tsilingiris et al. (2007) påpekar att kostnaderna ofta 

balanseras upp av de fördelar RFID-tekniken medför. I likhet med Tsilingiris et al . 

(2007) så påpekar denna studie att man måste se investeringen i ett längre perspektiv och 

för att kunna fatta beslut är det viktigt att grunda detta på en noggrannare kostnadskalkyl.  
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Användningsområde 

Vid insamling av empiri såg ZICT(G) mest fördelar i tekniken av att snabba upp 

processer genom automatisering och effektivisering, andra punkter såsom lokalisering, 

visibilitet och säkerhet kom aldrig riktigt på tal. Uppfattningen vid intervju hos ZICT(G) 

var att de hade en ganska förutfattad mening om RFID och det gavs aldrig riktig chansen 

att utveckla RFID-teknikens alla möjliga användningsområden som framkommit genom 

litteraturstudien. 

 

ZICT(G) anser att deras flöde är lätthanterligt inom området eftersom de är en liten hamn 

och man har inte problem med borttappade containrar. Därför tycker ZICT(G) att RFID-

tekniken idag gör sig bättre vid lokalisering och automatisering av processer på större 

hamnar som har större flöde av containrar och mer hantering av containrar.   

 

Enligt McCathie et al. (2005)  så är arbetskraft den största kostnaden för 

distributionscentraler och kan uppgå till så mycket som mellan 50-80% av den totala 

kostnaden. Keith et al. (2002) argumenterar för att RFID-tekniken kan bidra till en 

minskning av 36 % för arbetskostnader genom mer automatiserade processer. Författarna 

till denna studie anser dock inte att en minskning av arbetskostnader i Kina har lika stor 

betydelse som en minskning i andra länder då arbetskostnader är betydligt lägre i 

utvecklingsländer. Den största förbättringen rör områden som säkerhet för att minimera 

felinmatningar och effektivisera flödet. Enligt Dempsey (2012) så kan RFID-tekniken 

minska 40% av restiderna inom området vilket borde vara aktuellt och i linje med 

hamnens mål eftersom väntetid för fartyg i hamn ses som en kritisk faktor enligt 

ZICT(G). 

 

Logistiska mål 

ZICT(G) upplever ibland problem med överbelastning och förseningar i fartygens 

avgångstider. Logistiska mål för att möta dessa problem är att öka produktiviteten och 

kranarnas förmåga. Det som ZICT(G) ser som mest kritiska logistiska mål är att ledtider 

och väntetider för fartyg vid kaj är låga. Det viktigaste logistiska målet för ZICT(G) är 

som för många containerterminaler alltså att minska fartygens ”turnaround time”. 

 

För att förbättra dessa områden är det enligt Murty (2005) viktigt att man skapar bra 

förutsättningar för delning av information för att kunna fatta kloka beslut för planeringen 

av hantering av containrar inom området och vid lastning och lossning av fartyg i hamn. 

Brister i informationsflödet kan enligt Kia et al. (2000) leda till bland annat ineffektivitet 
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och överbelastning i hamnen.   

 

RFID kan snabba upp processer genom högre grad av automatisering vilket gör att RFID 

stämmer väl överens med ZICT(G) logistiska mål.  Brister i informationsflödet kan som 

enligt teorin nämnt leda till överbelastningar i hamnen, RFID tekniken kan leda till 

förbättringar i informationsflödet och överbelastningar i containerterminalen är ju ett 

problem som ZICT(G) upplever. 

 

Övriga intressenter 

Att använda RFID-tekniken tillsammans med andra aktörer som en del i 

försörjningskedjan anser ZICT(G) i teorin låter utmärkt. Däremot så trycker ZICT(G) på 

att de är en liten hamn med färre stora leverantörer än stora hamnar och inte har lika stor 

köpkraft eller samarbeten som större hamnar. ZICT(G) ser det som svårt att få RFID-

tekniken som en del i försörjningskedjan då vissa av deras kunder bara skickar en eller 

två containrar.  

 

ZICT(G) menar att de är stora hamnar som bör ta steget för att få RFID-tekniken utbrett i 

stor omfattning och sätta press på mindre hamnar.  

 

Man kan välja att bara implementera RFID-tekniken inom den egna containerterminalen. 

Ska man däremot implementera RFID-tekniken i hela försörjningskedjan och blanda in 

andra intressenter så medföljer vissa utmaningar. Tsilingiris et al. (2007) och Carbone et 

al. (2003) hävdar att hamnar till stor del är beroende av extern koordination av 

försörjningskedjan. Samtidigt så menar Carbone et al. (2003) att man inte kan tillgodose 

alla intressenters krav och att man ska välja ut de intressenter som är viktiga för företagets 

framgång. ZICT(G) menar att det kan bli problematiskt att välja ut dessa leverantörer då 

de saknar större leverantörer och flöden och detta får medhåll av studien. Christoffer 

(2011) är en förespråkare av SCM. SCM handlar bland annat om styrning av 

informationsflöden och för att möjliggöra detta tycker Christoffer (2011) att det är viktigt 

att knyta nära samarbeten med stora leverantörer.  

 

Att implementera RFID-tekniken tillsammans med samarbetspartners anser Hull et al 

(2005) är väldigt viktigt för att dra full nytta av RFID-tekniken. Detta då stora delar av 

RFID är just att förbättra visibiliteten och informationsutbytet i försörjningskedjan.  
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5.2 Analysmodell tillämpad på Gävle Container Terminal 

Standarder och val av utrustning 

Likt ZICT(G) ser GCT standarder som en begränsande faktor för RFID-tekniken då det är 

väldigt svårt att få standarden accepterad över hela världen.  

 

Men GCT ser nära samarbeten med leverantörer och att applicera RFID-tekniken mellan 

två parter som ett sätta att kringgå detta problem. Ett exempel som nämns är att fästa 

RFID-taggar på ankommande tågvagnar. På så sätt kan man bygga upp systemet internt 

efter sina egna förutsättningar utan att påverkas av någon global standard.   

Då RFID-tekniken i dagsläget inte är någon utbredd standard är det ett bra alternativ att 

tillsammans med en partner införa systemet vilket även får medhåll från Hull et al. (2005) 

som menar att det är viktigt att bygga upp RFID-tekniken tillsammans med 

samarbetspartners för att dra full nytta av RFID.  Mer om RFID-tekniken och 

samarbetspartners under rubriken övriga intressenter. 

 

I dagsläget arbetar GCT med beställningar via EDI som är ett väl utbrett system. Trots att 

EDI i dagsläget är utbrett så får GCT ibland beställningar via excel-dokument som de 

sedan får mata in manuellt i systemet. Detta är ett tydligt exempel som påvisar att det kan 

vara problematiskt med att få standarder och arbetssätt accepterade.  

 

Kostnader 

GCT menar att även om RFID-tekniken skulle kunna bidra till flera förbättringar inom 

hamnen ser de detta som en stor och svår förändring. 

 

GCT anser att RFID är en dyr teknik att implementera. Ett sätt att minska kostnaderna är 

att knyta samarbeten med leverantörer så man får dela på kostnaden. Enligt Glover & 

Bhatt (2005) står taggarna bara för en liten del av den totala kostnaden. De riktigt stora 

kostnadsposterna står förändring av IT- och affärssystem samt personal och 

kundutbildning för.   

 

Både Gävle containerterminal och ZICT(G) anser att RFID-tekniken är dyr och vi hävdar 

att det uppstår ett tydligt exempel på ett ”chicken and egg” spel som Tsilingiris (2007) 

nämner, tekniken konsumeras inte förrän priset sänks och priset sänks inte förrän 

tekniken konsumeras. 
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Användningsområde 

GTC anser att RFID-tekniken skulle kunna bidra till flera förbättringar inom området 

men ser detta som en svår och omfattande förändring.  

 

GTC nämner flera viktiga områden inom hamnen där de anser att RFID-tekniken skulle 

kunna bidra med fördelar. Dessa är för övervakning av gods med ekonomiskt viktig 

karaktär samt att tillämpa det vid ett samarbete med tågkompaniet som transporterar 

ankommande containrar till hamnen. Just vid ankommande tågvagnar hade GCT mycket 

manuellt arbete när de måste läsa av containrarnas id-nummer manuellt. Det är framför 

allt ett område RFID-tekniken skulle kunna förbättra genom att tillämpa tekniken på 

tågvagnar. Det skulle för GCT innebära att man kunde automatisera denna avläsning och 

minska det manuella arbetet och eliminera den mänskliga felfaktorn vid manuellt arbete.  

GCT ansåg det vara en stor fördel att tågbolagen äger sina egna vagnar då de skulle 

underlätta implementeringen. 

  

Som tidigare nämnts förutspår Keith et al. (2002) att RFID kan bidra till en minskning av 

av arbetskostnaderna och den största delen av identifieringskostnaderna vilket gör att 

detta vore ett lämpligt tillämpningsområde. 

 

För att övervaka gods anser Dempsey (2012) att RFID-tekniken kan göra detta 

kostnadseffektivare än andra tekniker och även göra det trådlöst.  

 

GCT nämnde att de kommer att bygga ut sin terminal och då leta efter mer 

automatiserade lösningar, detta gör att RFID skulle vara en lämplig teknik för detta 

ändamål eftersom RFID-tekniken enligt Dempsey (2012) bidrar i hög grad till en ökad 

automatisering och effektivisering av processer.  

 

Studien påvisar även fler användningsområden där det finns möjligheter till förbättringar 

genom RFID-tekniken, bland annat effektivisering av informationsflödet. Att tillämpa 

RFID-tekniken för ankommande tågvagnar är ett bra förstasteg då författarna till denna 

studie hävdar att det är viktigt att vid införande av ny teknik testa den inom ett mindre 

område först för att sedan utveckla tekniken vidare inom terminalen.  

 

Logistiska mål 

Likt ZICT(G) så prioriterar GCT att minska väntetider för fartygen i hamn och att deras 

kranar ska arbeta effektivt. Utöver detta så nämner Gävle containerterminal att de 
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prioriterar ett effektivt informationsflöde, strävar efter automatiserade processer och att 

det är viktigt att ha en god översikt på containrarnas position.  

 

Målen som GCT strävar mot är enligt Murty (2005) typiska för de logiska målen för en 

hamn vad gäller minimera väntetider för fartyg i hamn, bättre delning av 

informationsflöden, etc.  

 

Ett effektivt informationsflöde är enligt Kia et al. (2000) den viktigaste variabeln för att 

minimera tiden för fartygen i hamn. McCatie et al. (2005) med flera argumenterar för att 

man kan använda RFID-tekniken för att följa produkterna i realtid då de transporteras i 

försörjningskedjan. Detta ger mer aktuell och detaljerad information i informationsflödet 

som gör att man kan fatta snabbare och bättre beslut vilket i sin tur leder till nöjdare 

kunder vilket är något som Gävle containerterminal prioriterar högt.  

 

Även om GCT inte själv såg någon större nytta med RFID-tekniken eftersom de menar 

att deras arbetssätt är väl etablerade, så påvisar denna studie att mycket av de logistiska 

mål som hamnen strävar mot stämmer väl överens med vad RFID-tekniken kan tillföra. 

En stor barriär verkar som tidigare nämnt vara att det inte finns etablerade standarder men 

detta borde vara ett problem som alla nya tekniker ställs inför och inte omöjligt att 

övervinna.  

 

Övriga intressenter 

GCT ser stora möjligheter med att knyta samarbeten med övriga intressenter. Genom att 

knyta samarbeten kan man möjligtvis dela kostnader och kringgå problem med 

standarder.  Ett exempel på sådant samarbete är tågvagnar som nämnts tidigare.  

 

Ett av de logistiska målen som GCT hade var att man prioriterar effektivitet i 

informationsflödet till sin omgivning. Prioritet av informationsflödet är något som 

uppskattas av deras kunder och genom att knyta samarbeten så höjer man nyttan för flera 

delar i försörjningskedjan och inte bara för sig själv. Christoffer (2011) menar att om flera 

delar i försörjningskedjan anstränger sig kan man uppnå bättre resultat än på egen hand. 

Christopher (2011) uttrycker detta som ”the hole can be greater than the sum of its 

parts”. 

 

Studien hävdar då att kostnader och globala standarder idag är ett stort hinder för RFID så 

är det ett lämpligt tillvägagångssätt att knyta samarbeten för att kringgå problemen. Då 

det idag inte finns någon global standard anser författarna att det an vara ett bra alternativ 
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att istället skräddarsy en standard inom försörjningskedjan som kan anpassas efter just 

deras behov. 

5.3 Validering av analysmodell 

Modellen fungerar som så att de viktiga områdena som valts till modellen diskuteras mot 

den empiri som samlats in om den undersökta hamnen.  

 
För modellens ändamål som innebar att utifrån ett antal områden analysera 

förutsättningarna för hur tillämpbar RFID-tekniken är för dagens containerterminaler vad 

gäller att förbättra effektiviteten vid hantering av containrar i hamnområdets gick den bra 

att använda då den bidrog till en strukturerad analys.  

 

Analysmodellen bör ha hög generaliserbarhet eftersom den till största del är grundad på 

vetenskapliga artiklar från flera olika författare och därmed teoretiskt grundad och inte 

knuten till en speciell bransch. Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen så är 

grundprinciperna enligt Gunther et al. (2006) samma för de flesta hamnar.  Eftersom 

grundprinciperna för hamnar ofta är lika så bör denna modell gå att applicera på den 

större delen av hamnarna vilket också bidrar till att öka generaliserbarheten. 

 

Något som skulle kunna utvecklas vidare är att komplettera modellen så att den även 

genererar kvantitativa data. Kvantitativ output skulle möjligen göra det enklare att 

jämföra resultaten mellan olika hamnar.  



49 

 

Tillämpbarhet av 
RFID-tekniken i 
containerterminal
en. 

Standarder 
och val av 
utrustning 

Kostnader 

Användnin
gs-område 

Logistiska 
mål 

Övriga 
intressenter 

6 Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån den utförda analysen i denna 

studie. 

 

Som tidigare nämnts är syftet med denna studie är att undersöka tillämpbarheten av att 

använda RFID-tekniken för effektiv hanteringen av containrar inom containerterminaler i 

hamnar. Studien  visar att RFID är tillämpbart i hamnar och har många 

användningsområden. Nedan återfinns frågeställningarna i studien och svar samt 

slutsatser som studien åstadkommit. 

 

 Vilka är de kritiska logistiska aspekterna för en containerterminal? 

 

Studien visar att både ZICT(G) och GCT ser väntetiden för fartyg i hamn och att kranarna 

jobbar effektivt som de mest kritiska logistiska aspekterna för containerterminalens 

lönsamhet. Vilket kan stärkas av Murty (2005) som nämner fartygens ”turn around time” 

som den mest kritiska faktorn för en containerterminalers lönsamhet i allmänhet. Studien 

visar att de områden RFID-tekniken kan förbättra stämmer väl överens med de logistiska 

mål som framkom hos de två undersökta containerterminalerna 

 

 Vilka områden är viktiga att ta hänsyn till vid tillämpning av RFID-tekniken? 

 

Vid tillämpning av RFID-tekniken i containerterminalen har följande fem områden 

identifierats genom litteraturstudien, mer om dessa områden kan läsas i den analysmodell 

som tagits fram i studien (kapitel 3.7). Analysmodellen kan användas för att undersöka 

om RFID-tekniken är tillämbar i aktuell hamn.  

 

 

 

- Standarder och val av 

utrustning 

- Kostnader 

- Användningsområde 

- Logistiska mål 
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- Övriga intressenter 

 Vilka förbättringsmöjligheter medför ett tillämpande av RFID i 

containerterminaler?  

 

Användningsområden som ZICT(G) nämnde var att snabba upp processer genom högre 

grad av automatisering. Detta nämnde också GCT som även tog upp övervakning av gods 

som ett tillämpningsområde. Utöver detta finns även fler användningsområden som 

stämmer överens med hamnarnas logistiska mål där RFID-tekniken kan bidra med stora 

fördelar. Exempel på detta är förbättrat informationsflöde. Enligt Kia et al. (2000) ses ett 

effektivt informationsflöde som en av de viktigaste variablerna för att minska fartygens 

turnaround time.  

 

 Vilka problem eller hinder infinner sig i och med tillämpandet av RFID-tekniken 

i containerterminaler?  

 

ZICT(G) och GCT anser att kostnader och standarder är det största hindret för att tillämpa 

RFID-tekniken i dagsläget. Men många hamnar är inte helt införstådda i RFID-teknikens 

hinder och vilka fördelar RFID-tekniken kan bidra till. Därför är bristen på kunskap även 

är ett stort hinder för RFID. Studien har påvisat att containerterminalerna ofta stirrar sig 

blind på RFID-teknikens stora implementeringskostnader och begränsningarna som finns 

på grund av att standarderna inte är globala. Tsilingiris et al. (2007) menar att det 

kostnader som uppstår vi tillämpning av RFID-tekniken ofta vägs upp av fördelarna 

RFID medför men som containerterminalerna sällan tar hänsyn till.  

 

Genom en större kunskap av RFID-tekniken kan containerterminalerna skapa en bättre 

förståelse för RFID-tekniken och dess fördelar och de områden RFID kan tillämpas inom. 

Då containerterminalerna i studien varit positiva till samarbeten vid implementering av 

RFID-tekniken påpekar studien att samarbete tillsammans med övriga intressenter är ett 

bra sätt att kringgå många av dessa barriärer så som kostnader och standarder.  Kostnader 

kan delas på flera parter och standarder kan anpassas för det specifika samarbetet. Detta 

skulle även vara bra första steg då studien påvisar att det är viktigt att vid införande av ny 

teknik testa den inom ett mindre område först för att sedan utveckla tekniken vidare inom 

terminalen. 
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För att få standarden global menar ZICT(G) och GCT som är förhållandevis små att de 

större hamnarna ska ta initiativet för att RFID-tekniken ska bli en global standard. De 

menar på att de stora containerterminalerna som med sin storskalighet har lättare att 

upprätta samarbeten och har en större köpkraft.  Detta får medhåll av författarna till denna 

studie som anser att detta skulle kunna bidra till att en inofficiell standard uppkommer.  

 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Förslag på fortsatta studier kan vara att gå in mer exakt på hur den tekniska lösningen 

skulle se ut, hur man upprättar samarbeten, att undersöka flera fall, inrikta sig på hur 

RFID påverkar hela flödet i försörjningskedjan eller en noggrann kostnadsanalys.  
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Bilagor 

Bilaga – Intervjufrågor ZICT(G) och GCT 

Semistrukturerade frågor : 

How do you manage containers in the port area today? 

What does the flow look like? 

What activities and processes are included? 

How do you identify the containers? ex. barcode, cameras or radiocommunication. 

How do you read the information? 

How is the information transmitted? 

What kind of TOS are you using? 

How is the communication with the trucks/cranes working?  (quay crane, portal crane) 

How do you physically select position for ontainers? Wich order they should be managed 

and what decides position and order? 

 

Do you see any problems with this system? 

Examples: Hard to identify / know the position of containers / human factors / incorrect 

inputs /time consuming processes 

Do you have any data of the number of incorrect input / incorrect located containers? 

Do you think missing containers or incorrect inputs is a big problem? 

Is there a lot of paperwork? Manual work? 

Do you have to work with any standards? 

 

RFID 

RFID is a method for transmitting information wirelessly via radio waves. RFID systems 

consist of two components, a transponder and a reader. The transponder contains 

information that is transmitted wirelessly to the reader. The reader in turn will transmit 

the information in an information system which is then stored in a database.  

Do you think RFID could help you become more efficient in the handling of 

containers? 

How could RFID help you? 

Do you see it as a great investment cost? 

RFID has some advantages and examples are: 

Automatization – no need for manual inputs or radio communication 

Visibility – when linked to a TOS you can easily see where in the chain the container is 

Security – RFID can monitor for example temperature or if a container gets opened 

Efficiency – more efficient handling of goods through faster identification 



 

 

56 

 

Human factor – decreases risk of wrong manual inputs 

Speed up lead times - the lead time for vessels 

Disatvantages: 

Expensive, standards, implementing. 

Do you think it might be something for you? 

Do you see RFID as a global solution or something that you might use only within your 

port area? Standards might be a problem? 

RFID might speed up lead times and we have read that the lead time for vessels waiting is 

critical for ports, do you think that it might help pay off the investment? 

Have you thought of introducing a new system? 

What would characterize such a system? 

What is important for your container handling? 

What problems do you meet? 

What are your strong areas? 

 

 

Bilaga – Komplementerande intervjufrågor 

Critical factors 

How has the development of the number of containers looked like the last years? Have 

you seen any increase? 

How are you doing to meet the growth in containers? Have you encountered any 

problems? 

 

What factors do you consider most important for an efficient port? 

Examples of important factors, as previous studies 

• Minimise waiting times for ships 

• Minimise waiting times for trucks awaiting repair of quay cranes 

• Minimise waiting times for the quay cranes waiting for trucks 

• The number of unwarranted movement of containers 

 

What do you think is the most important factor to reduce for example ships waitingtime?  

 

Activities in the port 

Can you describe the processes, activities and steps in the flow of a containers in your 

container terminal. 

With this question, we want to find out all the steps the container moves inside the 
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portarea, from a boat with containers arriving at the port until that the container leaves the 

containerterminal and the other way around.  

How does this happen? With the cranes? Trucks? Technical equipment to help? 

 

Do you see any weaknesses in this process? 

 

Is it something you often have problems with such as to unload the boats or dropping of 

containers at the wrong place? 

 

RFID in the port 

In our thesis we write about RFID and how it could improve port operations, primarily in 

the container terminal. We would therefore ask you some questions if you would see 

advantages in the technology and possible applied applications. 

 

Identification and automatization 

RFID can be used to automatically identify containers by having a tag attached to the 

container. This tag can be used in several steps (from manufacturer to end user) to be 

included within the chain, or only in the terminal as the container arrival they attach a tag 

and then to be picked off when the container leaves the port area. 

 

Automatically identify containers can reduce the need for labor and speed up operations. 

What impact would this have on your terminal? Do you see any advantages 

/Disadvantages of this? 

You are looking for more automated processes? 

 

Location 

We have read in the previous studies that misplacing a container can be costly and time-

devastating. Tag a container with RFID can make it easier to find a misplaced container 

since all the container information is placed in the tag, do you see any benefit? Are you 

sometimes missing information on containers or that they are misplaced? 

 

 

Tracking of goods in real time / Visibility 

If RFID were widespread in several ports, or established cooperation with several 

suppliers / partners in the supply chain it would be possible to track goods in real 

time. When a container is moved through the supply chain you can get real time 

information on when a container moves. This makes it faster to get information on delays 
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and greater accuracy in its assessments of deliveries. 

Is this something you would find useful? Is it requested from your customers? Would it 

be able to improve management operation in the port if you can get such 

information? How? 

 

Monitoring of goods 

RFID tags may also be used to monitor containers that can be, for example air or 

temperature-sensitive. An application could be to monitor the rates in a frozen container 

and obtain information on container and make sure it is shipped properly. Do you see any 

advantages to this in your work?   

 

Safety 

RFID can also be used to determine if a container has been broken or not, this allows one 

to avoid manual inspection to see if the container is damaged or broken into. Do you see 

advantages in this? Are your inspections time consuming? Have you had any attacks on 

the containers? 

 

Invest in technology 

Implementing RFID in the port and tag containers would be a big and costly 

investment. What would it take for you to invest in the technology? 

 

Possible factors: 

 Another port to take the first step 

 There are demands from suppliers or partners 

 Competitive advantage 

 Automatization of the port 

Please develop... 

 

 


