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Abstrakt 

Varje år ökar avfallsmängden och användningen av naturens resurser vilket gör att 

återvinning blir en viktig del för ett hållbart samhälle. Årligen dumpas mer än 6,4 miljoner 

ton plast i haven från fartyg. Den 1 januari 2013 skärptes regelverket MARPOL för att 

minska mängden avfall som slängs i havet. Mot denna bakgrund har syftet med studien 

varit att undersöka hur motivationen att sortera kan påverkas av antalet avfallsfraktioner i 

hamnarna. En kvalitativ metod med sju intervjuer har använts. Resultatet visar att antalet 

fraktioner inte är det viktigaste för att öka återvinningen. Studien visar också att det saknas 

en standard i hamnarna. Tillgänglighet, närhet och att det är enkelt att lämna avfallet 

framkommer som de viktigaste faktorerna.  
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Abstract 

Every year the amount of garbage and the use of natural resources increases which makes 

recycling an important subject for a sustainable society. Yearly more than 6,4 million tons 

of plastic is dumped into the oceans from ships. From the 1st of January 2013 MARPOL 

regulation got stricter to decrease the discharge of garbage into the sea. Against this 

background the purpose of this study has been to examine how the motivation to recycle 

can be effected of the number of garbage fractions in the ports.  A qualitative method has 

been used and seven interviews were conducted. The result shows that the number of 

fractions is not the most important factor to increase recycling. The study also shows that 

there is no standard in the ports. Accessibility, proximity and that it is easy to carry out 

emerges as the main factors.  

Keywords 

Garbage fractions; MARPOL Annex V; recycling; recycling station 

  



iv 
 

Förord 

Först och främst riktas ett stort tack till vår handledare Karin Lundberg. Utan hennes 

snabba svar, konstruktiva återkoppling och uppmuntran hade arbetet aldrig kunnat 

färdigställas. Vi vill också tacka intervjupersonerna för att ni tog er tid att dela med er av 

era erfarenheter, åsikter och synpunkter.  

Under vår praktiktid på olika fartyg har stora variationer gällande avfallssorteringen 

ombord och i de flesta hamnar uppmärksammats. En fråga väcktes om hur dessa 

variationer påverkar besättningen. 

Kalmar den 21 mars 2015 
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Definitioner och förkortningar 

Avfallsfraktion   De olika grupper avfallet separeras i. 

Basic Safety   Grundläggande säkerhetsutbildning för sjöfolk. 

Bruttodräktighet Förkortas GT, från det engelska gross tonnage. 

Baseras på fartygets totala inneslutna volym. 

Fraktion Se avfallsfraktion 

Garbage management plan En av Transportstyrelsen godkänd plan för 

avfallshantering. Ska finnas på fartyg med en 

bruttodräktighet över 100 GT eller som kan ta fler 

än 15 personer. 

IMO International Maritime Organisation. Ett FN organ 

verksamt inom internationell handelssjöfart med 

att förbättra standarden för sjösäkerhet och 

förhindra miljöförstöring till havs.   

Incinerator Förbränningsugn för avfall. 

Klassningssällskap Erkänd organisation som reglerar 

flaggstatsbesiktningar och utfärdande av certifikat 

för fartyg i internationell trafik.  

MARPOL International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships. En internationell konvention 

från IMO som finns för att förhindra förorening 

från fartyg.  

SMS   Safety Management System,  

   Säkerhetsorganisationssystem.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Varje år ökar avfallsmängden och användningen av naturens resurser vilket gör att 

återvinning blir en viktig del för ett hållbart samhälle. Materialåtervinning ger inte enbart 

minskat slöseri utan leder också till energibesparing vilket minskar koldioxidutsläppen 

(Avfallsverige, 2014). Det vanligaste skräpet på våra stränder är bitar av plast som kommer 

från nedbrutna plastprodukter (Håll Sverige Rent, 2014). Varje år dumpas mer än 6,4 

miljoner ton plast i haven från fartyg (Havet.nu, 2015) Plasten bryts inte ner utan 

finfördelas till små partiklar som blåmusslor och andra filtrerare kan ta upp. Plastmaterial 

absorberar andra miljögifter vilket leder till att gifterna vandrar vidare i näringskedjan. 

Skräp i haven hamnar i magen hos fåglar och andra djur vilket kan orsaka sjukdomar och 

död (Initiativ hållbara hav, 2012).  

FNs sjöfartsorgan International Maritime Organisation, härefter benämnt IMO, har tagit 

fram ett internationellt regelverk som skall förhindra att fartyg förorenar miljön, 

MARPOL-konventionen. Den 1 januari 2013 skärptes regelverket MARPOL för att 

minska mängden avfall som slängs i havet. Kravet på att avfall från fartyg ska förbrännas i 

incinerator eller lämnas till en landfacilitet har därmed ökat. I förlängningen innebär det att 

de flesta fartygen följer klassificeringssällskapens rekommendationer om hur avfallet skall 

sorteras ombord. 

I Sverige måste hamnarna följa Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 

2001:12) om mottagning av avfall från fartyg. Det innebär bland annat att det ska finnas 

mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall i alla hamnar för att tillgodose behovet 

av avfallsinlämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen (Transportstyrelsen, 

2014). I dagsläget finns det ingen standard för hur många fraktioner hamnarnas 

miljöstationer skall ha vilket gör det svårt för fartygen att anpassa sig. Oftast finns det ett 

begränsat förvaringsutrymme för avfallet ombord. Fartygen har minimumkrav från 

MARPOL och klassificeringssällskap hur avfallet skall sorteras men hur skiljer sig de 

kraven från verkligheten i hamnarna?  

Den första januari 2013 infördes skärpta regler för fartygen enligt MARPOL Annex V, 

vilket gör sortering av avfall till ett aktuellt ämne.  En undersökning om hur detta ser ut i 

praktiken kan leda till bättre lösningar för fartygen och hamnarna som i sin tur kan öka 

andelen avfall som återvinns. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur antalet fraktioner i hamnarnas miljöstationer 

påverkar besättningens motivation att sortera samt att ta reda på hur det ser ut i de svenska 

hamnarna och vad klassificeringssällskapet Lloyds Registers rekommenderar.  

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

Hur många olika sorter vill hamnarna ha avfallet sorterat i, är det en standard? 

Stämmer hamnarnas faciliteter överens med klassificeringssällskapets rekommendationer? 

Hur kan motivationen att sortera påverkas av antalet fraktioner? 

 

1.3 Avgränsningar 

Rapporten har begränsats till att omfatta sju stycken intervjuer med personer som har 

relevant erfarenhet att lämna avfall i svenska hamnar. De tio största hamnarna i Sverige, 

mätt i ton gods över kaj enligt tabell 2 (Transportgruppen, 2014) valdes ut för 

datainsamling. I rapporten behandlas vardagsavfall, så kallat ”domestic waste”. 

Specialavfall som sludge, incinerator aska, lastrester, maskindelar och liknande avfall 

inkluderas ej. Av klassificeringssällskapen är enbart Lloyds Registers rekommendationer 

med i rapporten som jämförelse.  

För att hålla arbetets omfattning rimlig och inom tidsramen valdes att enbart ta med 

svenska hamnar. Valet att använda tabellen för ton gods över kaj berodde på att det var 

önskvärt att få med de hamnar som hade anlöp av fartyg som gick till olika hamnar. 

Passagerarfartyg och färjor valdes bort då de oftast anlöper samma kaj och har sitt egna 

system för avfallssortering. 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

I arbetets inledningsskede studerades olika klassificeringssällskaps riktlinjer för 

avfallshantering och därefter valdes Lloyds Register ut för att användas som jämförelse till 

hamnarna. Detta då det endast var små skillnader mellan de klassificeringssällskap som 

undersöktes. Sekundärdata samlades in från de tio största hamnarna i Sverige, mätt i ton 

gods över kaj enligt tabell två (Transportgruppen, 2014) genom befintlig information på 

deras hemsidor eller via mejl och telefonkontakt. Informationen som samlades in från 

hamnarna är antalet fraktioner avfall från fartyg skall sorteras i samt vilka kategorier 

hamnarna valt att tillhandahålla. Därefter jämfördes och sammanställdes det för att tydligt 

kunna se eventuella skillnader på antalet och om det fanns en spridning på vilka typer av 

fraktioner hamnarna tillhandahöll. För att kunna jämföra resultatet från hamnarna med ett 

klassificeringssällskap samlades samma information in från klassificeringssällskapet 

Lloyd´s Register. 

För att ta reda på hur antalet fraktioner i hamnarna påverkar besättningens vilja att sortera 

avfall användes en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes. Denna metod lämpar sig 

väl när man vill lägga fokus på människors upplevelser och erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann 2012). Sju informanter med aktuell erfarenhet av sophantering ombord på 

fartyg och i hamnar deltog i studien. Detta antal var tillräckligt för att ge de svar som 

behövdes och rimligt inom tidsramen för uppsatsen (Kvale & Brinkmann 2014). 

Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta. 

(Kvale & Brinkman 2014, s. 156) 

Fem aktiva styrmän som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg som regelbundet 

trafikerar svenska hamnar samt två studenter vid sjökaptensprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar med minst 12 månaders sjötid valdes ut. 

Enligt Sallnäs (2007) passar strukturerade intervjuer bra för en ovan intervjuare. För att 

förstå ämnet ur den intervjuades eget perspektiv valdes ändå att använda en struktur som 

var ungefär som ett vardagligt samtal (Kvale & Brinkman 2014). Detta halvstrukturerade 

sätt möjliggör fritt formulerade svar samt en möjlighet att ställa följdfrågor. Vidare menar 

Kvale och Brinkmann (2014) att forskningsintervjuns öppna struktur både kan vara en 
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tillgång och ett problem eftersom det inte finns någon standardiserad procedur eller regler 

för hur en forskningsintervju ska genomföras.  

Att det fanns en tidigare relation till intervjupersonerna underlättade att skapa en bra känsla 

under intervjun vilket var en fördel då kvaliteten på en intervju inte enbart beror på en bra 

frågeteknik och kunskap inom området (Kvale & Brinkmann 2014). Att en del ledande 

frågor användes under intervjun för att styra in samtalet på det tänkta området kan 

ifrågasättas. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att den kvalitativa 

forskningsintervjun lämpar sig väl för ledande frågor. Detta i syfta att pröva 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar.  

Samma frågor ställdes till samtliga intervjupersoner och intervjuernas längd hölls 

likvärdig. Frågorna valdes ut för att svara på undersökningens syfte och utformades för att 

undvika ja och nej svar. Då intervjuerna genomfördes som ett samtal fanns förberedda 

följdfrågor ifall ett ämne inte automatiskt togs upp. Detta för att säkerställa intervjuernas 

likvärdighet (Gillham 2005). 

2.2 Intervjuer 

Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide med frågor som gav möjlighet till 

fritt formulerade svar. Frågorna utformades för att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar (Eriksson & Widersheim-Paul 2014). Intervjuguiden användes enbart som 

hjälpmedel för att styra diskussionen. 

Efter två intervjuer analyserades intervjuguiden (bilaga 1) för att säkerställa att frågorna 

svarade på uppsatsens syfte. Mindre justeringar gjordes för att få tydligare svar. Efter att de 

resterande intervjuerna genomförts kontaktades de två första intervjupersonerna för att 

komplettera deras intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes under januari och februari 2015. Innan intervjuerna påbörjades 

förklarades syftet med studien för att ge en större förståelse för frågorna. Samtliga personer 

som intervjuades ansåg sig ha aktuell erfarenhet av avfallshanteringen ombord och i 

svenska hamnar.  

För att få fler infallsvinklar i samtalet bestämdes att båda skulle medverka under samtliga 

intervjuer. Anteckningar fördes kontinuerligt för att minimera att delar av svaren missades. 

Det en stor fördel att vara två intervjuare då den ena kan anteckna medan den andre 

koncentrerar sig på intervjun (Ahrne & Svensson 2011). Beslutet att inte spela in 
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intervjuerna togs eftersom vissa personer kan uppleva det som obehagligt och därmed 

begränsa sina svar (Jacobsen 2012). Även att en av intervjuerna genomfördes per telefon 

påverkade valet att inte spela in då teknisk utrustning för detta saknades.  

2.3 Analys intervjumaterial 

Materialet bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. Processen i analystekniken 

förenklade materialet, skapade överskådlighet och lämpade sig väl för kvalitativ data 

(Jacobsen 2012). Texten delades in i teman som därefter delades in i kategorier vilket är en 

förutsättning för jämförelsen av intervjutexterna. Genom utvalda citat från 

intervjupersonerna beskrivs deras åsikt om en viss kategori.  

Intervjuerna ledde fram till följande teman:  

- Upplevelser vid förändring av MARPOL. 

- Verkligheten ombord för avfallssortering. 

- Erfarenheter från hamnar gällande avfallssortering. 

- Upplevda problem gällande avfallshantering. 

- Önskvärda förändringar. 

Inledningsvis lästes intervjuerna igenom för att få en överblick och lägga märke till 

eventuella mönster. Därefter renskrevs anteckningarna från intervjuerna vilket underlättade 

arbetet med att göra en sammanställning. Specifikt intressanta svar så som positiva och 

negativa upplevelser i hamnarna och verkligheten ombord gavs extra uppmärksamhet. De i 

sammanställningen identifierade punkterna ställdes upp i en tabell och räknades hur 

frekvent de förekom. På detta sätt framgick en lättöverskådlig bild över vad de intervjuade 

lägger vikt på (Jacobsen 2012). Likvärdiga svar och skillnader noterades för att därefter 

söka förklaring till dessa. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Tidigare forskning 

Människans beteende påverkas av uppväxten, vilken samhällsklass och de värderingar ens 

familj haft (Lindén 1994). Det är väsentligt att man skiljer mellan tanke och handling. Det 

finns skillnader mellan intention och beteende, det en person tänkt sig göra och det han 

faktiskt gör (Lindén 1994). Tidigare forskning visar att sambandet mellan attityder och 

faktisk handling ofta är relativ låg (Edvardsson 1974 se Lindén 1994). Bekvämlighet så 

som avstånd och tillgänglighet kan ha stor betydelse på människors beteende vid sortering. 

Ludwig, Gray och Rowell (1998) visar att en förflyttning av återvinningskärl från 

korridoren in till klassrummet leder till att betydligt fler burkar återvinns. I en 

undersökning om det går att ändra ett beteende angående återvinning blir resultatet att 

graden av pantning skulle öka om man ställde ut mobila pantstationer eller erbjöd en tjänst 

som hämtade pantartiklarna i hemmet (Dahl & Andersson 2010). Vikten av närhet och 

tillgänglighet styrks även av intervjuer med befälhavare där det framkom önskemål att 

mobila miljöstationer skulle användas i en större utsträckning (Lindberg & Roysson 2008). 

Tidigare undersökningar visar på att desto fler personer som sorterar sitt avfall tenderar 

ännu fler att göra det samma (Brekke, Kipperberg & Nyborg 2009) 

...if in doubt about the right thing to do, people infer their individual responsibility by 

looking at others’ behaviour.  

(Brekke, Kipperberg & Nyborg 2009, s. 6) 

Henriksson, Åkesson & Ewert (2010) har i sin studie, baserad på intervjuer med hushåll i 

ett svenskt bostadsområde kommit fram till att osäkerhet är en bidragande faktor i viljan att 

sortera.  

De identifierade fyra olika sorter av osäkerhet: 

- Svårigheten att avgöra vilken kategori ett material tillhör. 

- När ett vardagligt invant mönster bryts. 

- Minskad trovärdighet för återvinningssystemet om en del fraktioner saknas. 

- Oklara eller avsaknad av regler. 

Henriksson, Åkesson & Ewert (2010) kommer fram till att en motiverande faktor kan vara 

att ge mer information om vad som händer i återvinningsprocessen vilket skulle minska 

osäkerheten. Kan en person inte avgöra om den lägger materialet i korrekt kärl känner 
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personen en genuin osäkerhet om materialet kommer att återvinnas och ge en miljövinst. 

Även att personerna saknar kunskap om bakgrunden till varför regler och riktlinjer är som 

de är gällande hur avfallet ska sorteras bidrar också till osäkerheten. Ett vanemönster kan 

både ses som en fördel och en nackdel då många personer som tror sig sortera rätt i själva 

verket sorterar fel. Om antalet tillhandahållna fraktioner är för få kan det innebära att 

människor avstår från att sortera om de inte kan sortera på ett korrekt sätt och 

trovärdigheten för återvinningssystemet minskar. Det har visats att avfallshantering och 

återvinning verkar vara motiverat av viljan och pliktkänslan för miljön. 

I would love to be able to recycle more of my waste, but space is at a premium in our 

house. 

(Barr, Ford & Gilg 2003, s. 415) 

Utrymmet som finns tillgängligt i hushållen påverkar deras attityd till återvinning. Barr, 

Ford & Gilg (2003) kommer fram till att de som bor i små lägenheter hade svårare att 

motivera sig till att upplåta utrymme till återvinning. I likhet med andra undersökningar 

finner även Barr, Ford & Gilg (2003) att brist på information och kunskap innebär en lägre 

grad av avfallssortering.  

3.2 Regelverk 

MARPOLs konvention är till för att eliminera och minska mängden avfall och utsläpp från 

fartyg i haven. MARPOL innehåller sex stycken Annex. Annex V reglerar hanteringen av 

sopor inklusive matrester, domestic waste, plast, lastrester, incinerator aska, cooking oil, 

fiskeutrustning och djurkadaver som uppkommit i den dagliga driften. 

Den första januari 2013 trädde ett uppdaterat Annex V i kraft vilket i större utsträckning 

förbjuder dumpning av avfall i haven. För att fartygen skall kunna efterleva de skärpta 

kraven krävs det att hamnar och terminaler anpassar sin möjlighet att ta emot avfall. 

Enligt MARPOL skall alla fartyg med en bruttodräktighet över 100 GT samt alla fartyg 

som har tillstånd att ha 15 personer eller fler ombord ha en avfallsplan så kallad garbage 

management plan. Denna skall bland annat innehålla skriftliga instruktioner för förvaring, 

sortering, hantering, minimering och avlämning av avfall. (IMO, 2015) 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg (SJÖFS 

2001:12) gäller i svenska hamnar och varv och hanterar allt avfall som uppstår under ett 

fartygs dagliga drift. Föreskrifterna reglerar att det ska finnas mottagningsstationer i alla 
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hamnar som motsvarar de anlöpande fartygens behov på en för fartygen ändamålsenlig 

plats. Hamnar i Sverige ska enligt lagen 1980:424 §5 avgiftsfritt ta emot avfall. 

Information om vilka slags avfall, återvinningscontainrarnas placering och övriga 

instruktioner som kan vara av betydelse för fartyget skall tillhandahållas av hamnen. 

Föreskrifterna grundar sig på MARPOLs regelverk (Transportstyrelsen, 2014). 

IMO som har 170 medlemsstater och tre associerade medlemmar utfärdar inte något 

certifikat att fartygen följer Annex V utan klassificeringssällskapen har tagit fram 

rekommendationer som grundar sig på MARPOL. För att bli godkänd av 

klassificeringssällskapet måste fartyget följa deras riktlinjer (Lloyd´s Register, 2014). 

Det finns ingen standard på fartygen för hur många olika typer av avfall som ska sorteras. 

IMOs regelverk MARPOL kräver att varje rederi och fartyg ska ha en garbage 

management plan vilket gör att fartygen sorterar olika noga.  Klassificeringssällskapet 

Lloyd´s register rekommenderar att avfallet separeras i åtta olika kategorier.  
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4. Resultatredovisning 

4.1 Jämförelse av avfallsfraktioner i Sveriges hamnar 

I tabellen (bilaga 2) framgår skillnaderna och dess omfattning av antalet avfallsfraktioner i 

de undersökta hamnarna respektive Lloyd´s rekommendation. Jämförelsen visar att 

flertalet hamnar samt Lloyd´s rekommendationer stämmer överens på vilka material som 

ska tas emot även om man kräver att det ska separeras på olika sätt.  

Resultatet av de undersökta hamnarna visar att det inte finns någon standard gällande 

antalet fraktioner på miljöstationerna. Några hamnar kräver att avfallet sorteras i en större 

omfattning än vad klassningssällsällskapet Lloyd´s Register rekommenderar och några har 

ett färre antal fraktioner. Spannet på antal fraktioner var mellan fyra till arton stycken 

medan Lloyd´s Register rekommenderar åtta stycken. Hamnarna blandar samma material 

på olika sätt. En del hamnar kräver att ofärgat och färgat glas ska sorteras var för sig, andra 

hamnar vill ha det i en fraktion och Lloyd´s Register rekommenderar att både färgat och 

ofärgat glas blandas med aluminium burkar, papper och kartong. 

4.2 Intervjuer 

De sju intervjupersoner som deltog i studien hade erfarenhet av avlämning och sortering av 

fartygens avfall. Tre av de intervjuade har innehaft en position där ansvaret för soporna 

ingått i arbetsuppgifterna medan fyra personer enbart varit delaktiga för utförandet men 

inte ansvariga. Samtliga intervjuade kände till att IMO infört hårdare regler i MARPOL 

första januari 2013 och att fartygen är skyldiga att ha en garbage management plan. 

Antalet fraktioner stämmer inte överens i hamnarna med hur det sorteras på fem av de sju 

intervjuades fartyg. Avsaknaden av rätt fraktion leder till att man slänger det i containern 

för övrigt och det känns som man lagt ner tid och energi i onödan menar ett av de 

tillfrågade befälen. Flera personer upplever stor osäkerhet om avfallet verkligen sorteras i 

de hamnar där man ombeds lägga allt i en hög på kajen i väntan på vidare bortforsling. 

Samma osäkerhet upplevdes om avfallet hämtades med en vanlig flakbil där allt slängdes i 

samma hög.  

I intervjuerna togs skyltningen upp som ett problem. En av styrmännen efterlyste tydligare 

skyltning för att lättare kunna avgöra till vilken container avfallet tillhörde. Denna åsikt 

delades med en av kadetterna som tog upp samma problem, särskilt när det gällde farligt 

avfall. En person önskade att skyltningen skulle vara enhetlig i hamnarna. 
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Det var olika i alla hamnar. 

Samtliga intervjuade har upplevt stora skillnader mellan hur hamnarnas och fartygens 

fraktioner överensstämmer. Hamnarna har oftast fler, det matchar aldrig perfekt säger en 

av styrmännen. Även om antalet fraktioner överensstämmer så stämmer inte sorteringen av 

avfallet, vad som skall slängas med vad. Han berättar att han ofta står kvar med en eller ett 

par säckar som i slutändan hamnar på sidan om eller i containern för övrigt. En av de 

tillfrågade arbetar i dagsläget på ett fartyg som anlöper samma hamnar och där har man 

anpassat fraktionerna så de matchar varandra. Vid anlöp i små icke kommersiella hamnar 

där det inte fanns någon miljöstation fick vi beställa fraktioner vilket gjorde att det 

matchade den sortering som utfördes ombord berättade en annan styrman. På ett av de 

tillfrågades fartyg hade man flera fraktioner men motivationen var så låg att bara 

behållaren för övrigt avfall användes till allt. Han antog att orsaken till detta berodde på att 

man lämnade avfallet i en hög på kajen i ett flertal av de hamnar fartyget anlöpte. En av 

kadetterna hade både bra och dåliga erfarenheter men tyckte att det var sorligt när man såg 

att allt hamnade i en hög på kajen. En styrman uttryckte vikten av att återvinningssystemet 

var trovärdigt och att mer kunskap ökade motivationen. 

Ska väl följa vår SMS eller garbage management plan antar jag. 

Hur fartygen valt ut antal fraktioner som skall finnas ombord, är det ingen i 

undersökningen som riktigt vet. De flesta antog att det styrdes av garbage management 

plan. En person nämnde att det som stod i SMS manualen kunde ha påverkat medan en 

annan påpekade att det borde vara ytan ombord som avgjorde det. Det är lättare att anpassa 

ett nybygge än ett gammalt fartyg med begränsat utrymme ombord säger han. En av de 

andra styrmännen menar att det är nödvändigt att redan vid byggnationen av fartyg planera 

in en funktionell återvinningsstation som motsvarar dagens krav. Ingen av de intervjuade 

har upplevt någon stor förändring efter att reglerna ändrades. De styrmän som seglat en 

längre tid berättade att förändring skett under lång tid och att det inte fanns någon 

återvinning alls när de började till sjöss. Allt samlades på poppen och slängdes i havet 

berättade en styrman. Det kan antas beror på att rederierna redan innan regeländringen haft 

strängare regler än MARPOL vilket även en av de intervjuade nämnde som trolig 

anledning till att de inte märkt någon drastisk förändring ombord. Alla rederier har en 

miljöpolicy och en garbage management plan men fler intervjupersoner berättade om att 

vad som står i den och hur verkligheten ser ut skiljer sig åt. 
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Om fartygen följer sitt klassificeringssällskaps rekommendationer gällande antal fraktioner 

ombord råder det osäkerhet om. Endast två av de intervjuade kunde ge ett säkert besked.  

Den ena intygade att så var fallet medan den andre berättade att endast en behållare varit 

tillgänglig på hans fartyg. Av de fem som inte kunde svara med säkerhet trodde samtliga 

att man följde klassificeringssällskapets rekomendationer eftersom man hade en godkänd 

garbage management plan. Att nästan ingen av de ombordanställda känner till detta kan 

bero på att rederiet bestämmer hur det ska vara.  

Samma märkning och samma sorter i alla hamnarna skulle underlätta. 

Att återvinningsstationerna finns lätt tillgänglig i närheten av fartyget påpekar alla vikten 

av. Det ska vara enkelt att förstå och enkelt att utföra påpekade en styrman. Det framkom 

ett förslag på att hamnen skulle köra fram en mobil enhet till kajen. I dagsläget sker 

hanteringen oftast manuellt och utan tillgång på bra hjälpmedel. Det kan vara väldigt tungt 

att dra en pallyft i hamnarna då vägarna inte alltid är i så bra skick med många hinder och 

grus som inte sopats upp säger han. I en hamn var återvinningsstationen bemannad vilket 

den intervjuade tyckte var positivt eftersom man kunde få hjälp med det man var osäker på. 

Hon upplevde att sorteringen sköttes bättre då personal hade området under uppsikt och 

kände att allt material togs omhand. Hon efterlyser liknande upplägg i fler hamnar.  

Två personer vill ha information om hur hamnen vill ha avfallet sorterat tidigare på resan 

så att man kan anpassa sig. Förslag kom upp att agenten skulle tillhandahålla den 

informationen redan då fartyget får resan. Ett annat genomgående förslag från 

intervjupersonerna var att det skulle vara samma sorter i hamnarna. Det skulle då vara 

lättare att utforma fartygets återvinningsstation ansåg en av styrmännen. 

Många gånger är det fullt och då får man släpa tillbaka soporna igen. 

Överfyllda containrar var ett annat problem de intervjuade ansåg att hamnarna behövde 

åtgärda. En styrman berättar att det känns bedrövligt att behöva släpa tillbaka soporna till 

fartyget. En annan styrman vittnar om att han slänger allt i brännbart eller ställer det på 

lämplig plats vid återvinningsstationen. Hamnarna måste ta sitt ansvar och tömma 

containrarna oftare anser han.  

Är det för många skiter man i det. 

En återkommande åsikt är att antalet fraktioner ska vara rimligt i förhållande till det 

utrymme fartygen har tillgängligt för återvinning ombord. Ett förslag var att fartygens 

sortering skulle likna den källsortering man har i land för hushållen och därmed är ett 
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invant beteende. Fem av respondenterna ansåg att en enhetligare utformning mellan fartyg 

och hamn skulle motivera dem att öka återvinningen. Merparten kan tänka sig ett stort 

antal fraktioner. Tre personer ansåg att antalet inte spelar någon roll bara det finns plats 

och överensstämmer med hamnens. Två personer ville minimera antalet fraktioner varav 

den ena drog gränsen redan vid fyra stycken. Den andre tyckte att man enbart skall 

grovsortera ombord och att landpersonal får ta hand om finsorteringen.  

Kulturella skillnader är en utmaning enligt de fem aktiva styrmännen. I samtalen framkom 

att det var svårare att motivera besättning med asiatiskt ursprung att sortera och förstå 

miljökonsekvenserna. Kultur, uppväxt och kunskap är tre faktorer som påverkar beteendet 

enligt en styrman. Det kan antas bero på synen på miljön i deras hemländer vilket kan leda 

till sämre kunskap.  

Kunskap bygger en förståelse och förståelsen bygger ett medvetande. Ditt medvetande 

gör att du agerar rätt vilket leder till ett bra samvete.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur antalet fraktioner i hamnarnas 

miljöstationer påverkar besättningens motivation att sortera samt att ta reda på hur det ser 

ut i de svenska hamnarna och vad klassificeringssällskapet Lloyds Registers 

rekommenderar. Syftet delades upp i tre frågeställningar: Hur många olika sorter vill 

hamnarna ha avfallet sorterat i, är det en standard? Stämmer hamnarnas faciliteter överens 

med klassificeringssällskapens rekommendationer? Hur kan motivationen att sortera 

påverkas av antalet fraktioner? Resultatet från studien diskuteras i förhållande till tidigare 

forskning och frågeställning. 

Miljöfrågorna blir allt viktigare och det ställs höga krav på att hamnarna ska tillhandahålla 

återvinningsstationer. Regelverket MARPOL skärptes den första januari 2013, detta har 

dock inte lett till någon större förändring på de intervjuades fartyg. I diskussionen framkom 

att detta kan bero på att rederiernas policy redan varit strängare än kraven från 

myndigheterna. 

Något som diskuterats och som även visade sig vara den mest framträdande synpunkten 

som kom fram i studien är hur bristen på en standard i hamnarnas miljöstationer gör att en 

korrekt återvinning från fartygen minskar. Undersökningen visade på skillnader i 

hamnarna på mellan fyra till arton fraktioner.  En slutsats som kan dras av jämförelsen av 

hur det faktiskt ser ut i hamnarna är att vissa hamnar valt att ha en så väl utbyggd 

återvinningshantering att det blivit för ambitiöst för de flesta fartyg att leva upp till. Detta 

beror dels på grund av utrymmesbrist ombord och dels av att fartygen anlöper ett flertal 

hamnar där det ser olika ut i varje hamn. Att tillhandahålla många fraktioner kan vara en 

kluven fråga. Enligt Henriksson, Åkesson & Ewert (2010) kan avsaknaden av en fraktion 

leda till osäkerhet och därför bör det finnas en fraktion till varje typ av avfall. Resultatet 

från intervjuerna visar också på att osäkerhet leder till en lägre motivation och minskad 

återvinning. Vet man inte vart en viss typ av avfall skall läggas så slängs den i containern 

för övrigt eller ställs bredvid. Av undersökningen framgår även att bristfällig skyltning och 

information bidrar till att skapa osäkerhet. Man kan tycka att denna problematik skulle vara 

lätt att åtgärda. En lösning skulle kunna vara att införa en gemensam standard för 

skyltningen vilket skulle leda till att alla besättningar, oavsett nationalitet kan förstå dem. 
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Antalet fraktioner är enligt resultatet inte den avgörande faktorn för hur väl återvinningen 

sköts. Det får dock inte bli för många då det ska vara rimligt att utföra. Resultatet visar att 

det är viktigare att rätt fraktion finns så att det inte uppstår osäkerhet vilken container man 

ska använda. Något som alla påpekade var vikten av tillgänglighet och närhet till 

återvinningsstationen där man skulle lämna sitt avfall. Fler av intervjupersonerna hade 

goda erfarenheter av och en kom med förslaget att mobila enheter skulle användas i fler 

hamnar. Andra förändringar som skulle underlätta hanteringen är att hamnarna ser över 

placeringen, tillhandahåller bra hjälpmedel samt ser till att vägarna till 

återvinningsstationerna är bra. Att mobila enheter skulle användas i hamnarna visade även 

Lindberg & Roysson (2008) resultat vid intervjuer med befälhavare. Att bekvämlighet kan 

ha stor betydelse på människors beteende vid sortering ser man i Ludwig, Gray & Rowells 

(1998) studie där man testat att flytta återvinningskärlen närmare användarna.  

Lösningen med mobila enheter kan också innebära att återvinningsstationen är bemannad.  

Resultatet visar att detta har upplevts positivt vid anlöp i Amsterdam och Antwerpen där 

personal kommer ombord och hjälper besättningen att sortera rätt. Detta innebär att 

fartygsbesättningarna kan fråga om de undrar över något och kan leda till en ökad kunskap 

om varför man sorterar som man gör. Tidigare forskning (Henriksson, Åkesson & Ewert 

2010) lyfter fram vikten av hur kunskap om vad som händer i återvinningsprocessen ökar 

motivationen.  

I Sverige är miljömedvetenheten hög vilket leder till att de flesta är villiga att värna om 

miljön (Sörbom 2003). Människans beteende påverkas bland annat av uppväxten och de 

värderingar ens familj haft (Lindén 1994).  Sjöfarten är internationell och svenska hamnar 

anlöps av fartyg och besättningar från diverse nationaliteter. Detta leder till en stor 

utmaning för både hamnar och styrmän som skall motivera, informera och se till att 

reglerna efterlevs. I intervjuerna med de aktiva styrmännen framkom det att det varit 

svårare att motivera besättningsmedlemmar från Asien. Detta väcker en fråga om en 

miljöutbildning i samband med Basic Safety skulle öka förståelsen om varför det är viktigt 

att öka återvinningen. Om styrmannen eller hamnen lyckas motivera en besättningsmedlem 

att återvinna visar resultatet i Brekke, Kipperberg & Nyborgs studie (2009) på att fler 

personer tenderar att göra detsamma. Både tidigare forskning och denna studie visar på att 

det finns en gräns när det kommer till hur mycket tid och energi man vill lägga ner för sin 

miljöinsats. Det finns skillnader för vad man kan tänka sig göra och vad man faktiskt gör 

(Lindén 1994). 
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Resultatet i studien visar att avfallsåtervinning inte är ett högprioriterat ämne ombord även 

om vissa besättningsmedlemmar är motiverade. En lösning som diskuterats för flera av 

problemen som kommit upp i undersökningen skulle vara att rederier, 

klassificeringssällskap och hamnar gick samman och kom överens om en standard. Denna 

skulle omfatta allt från miljöstationernas uppbyggnad, placering, antal fraktioner, skyltning 

och bemanning. En sådan överenskommelse skulle kanske leda till ökad återvinning och 

gynna miljön. 

5.2 Metoddiskussion 

Målet med intervjuerna var att få fram de intervjuades upplevelser, erfarenheter och 

synpunkter. Det var därför viktigt att de intervjuade hade erfarenhet av avfallssorteringen i 

svenska hamnar. Personer valdes ut bland de kontakter som knutits under utbildningstiden 

och som hade lämplig erfarenhet. Att det fanns en personlig relation med personerna sedan 

tidigare var en fördel då det skapade en mer avslappnad situation. Enligt Kvale & 

Brinkman (2014) kan en bra relation höja kvalitén på intervjun. I en reflektion över 

metodval för intervjuerna diskuterades om det hade varit lättare att genomföra 

strukturerade intervjuer då tidigare erfarenhet saknades. En strukturerad intervju passar bra 

för en ovan intervjuare (Sallnäs 2007). Dock möjliggör halvstrukturerade intervjuer fritt 

formulerade svar och ger möjligheten att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman 2014). 

Detta ansågs passa undersökningen bäst och avgjorde valet av detta arbetssätt. 

Den kvalitativa metoden med halvstrukturerade intervjuer har lämpat sig väl för att svara 

på syftet i studien. Intervjuguiden som användes var ett bra hjälpmedel för att säkerställa 

att intervjuer blev likvärdiga och hjälpte till att styra samtalet så att det inte gled iväg vilket 

skulle kunnat ske eftersom det fanns en tidigare relation till de intervjuade. Intervjuguiden 

modifierades efter två intervjuer då den första versionen var aningen smal och ett bredare 

samtal önskades. Hur väl utvecklade svar som erhölls berodde mycket på personens 

intresse. Valet att genomföra intervjuerna tillsammans visade sig fungera väl då den ena 

kunde fokusera mer på den intervjuade och den andra mer på att anteckna. Under 

processen med att analysera materialet konstaterades att det hade varit bra att kunna gå 

tillbaka och lyssna igenom materialet trots väl genomförda anteckningar. Andra fördelar 

hade varit att kunnat få med fler ordagranna citat och tonläge (Jacobssen 2012). En fördel 

med de personliga intervjuerna jämfört med telefonintervjun var att kroppsspråk och andra 

uttryck kunde uppmärksammas.  
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Innehållsanalys valdes som arbetssätt vid bearbetningen av resultatet från intervjuerna. Vid 

analysen delades materialet upp i teman men under arbetets gång upptäcktes att det var 

svårt att separera innehållet då svaren sträckte sig över mer än ett tema. Trots dessa 

svårigheter var det till stor hjälp att använda den här tekniken. En del av problemen beror 

på bristande erfarenhet att arbeta med denna metod.  

Innan studien påbörjades beslutades att sex personer skulle intervjuas. Vid analys av 

materialet ansågs att deras svar gett ett tillräckligt underlag för att svara väl på 

frågeställningen. Trots detta utfördes en sjunde intervju för att öka underlaget och 

säkerställa resultatet. Enligt Kvale & Brinkman (2014) finns det ingen standard för hur 

många som skall intervjuas i en kvalitativ intervjustudie. Antalet kan skifta beroende på 

den tid och de resurser som finns tillgängliga för studien. 

5.3 Vidare forskning 

 

Rekommendation till framtida forskning är att genomföra en liknande studie med de största 

hamnarna runt östersjön som underlag. 

Även att undersöka hur det skulle vara möjligt att införa en standard i svenska hamnar vore 

intressant.  

En annan  frågeställning är hur en miljöutbildning för sjöfolk i samband med Basic Safety 

utbildningen skulle höja motivationen så att det ger resultat på återvinningen. 
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6. Slutsats  

I denna kvalitativa studie kan slutsatsen dras att antalet fraktioner inte är avgörande för hur 

väl återvinningen utförs. Det kan konstateras att det saknas en standard och att de stora 

skillnader som då uppstår mellan hamnarna skapar osäkerhet hos besättningen.  

I studien framkom att om återvinningen skall kunna öka måste det ske förändringar på flera 

områden. Det kan konstateras att utrymmesbristen ombord har en stor betydelse samt att 

bemannade återvinningsstationer önskas. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide   2015-01-28 

     Helena Ljungqvist 

Jonas Lönnqvist 

 

Intervjuguide 

Informera om bakgrund till arbetet och syftet. 

Kort beskrivning om intervjuns upplägg och anonymitet. 

_________________________________________________________________________ 

 Intervjudatum: 

 Namn: 

 Position: 

 

Hur har du varit delaktig i avfallssorteringen på ditt / dina fartyg de senaste åren? 

 Ansvar? 

 MARPOL´s förändring? 

 Prioritet ombord? 

 

Hur upplever du att fartygets sortering stämmer överens med hamnarnas? 

 Miljöstationernas uppbyggnad? 

 Utformning ombord? 

 Skillnader i beteende mellan olika nationaliteter? 

 

Hur har ditt fartyg valt ut hur många fraktioner som avfallet ska sorteras i? 

 Garbage Managment Plan? 

 Besättningens möjlighet att påverka? 
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Följer ert fartyg klassens rekommendation gällande antalet fraktioner ombord? 

 Rederi policy eller annat? 

 

Kan du berätta om eventuella problem du har upplevt i hamnarna när du lämnat 

avfall. 

 Tillgänglighet? 

 

Vilken förändring i hamnarna tror du skulle få ert fartyg att sortera mer? 

 Eventuell förändring ombord? 

 Bra erfarenheter? 

 Dåliga erfarenheter? 

 

Hur påverkar antalet fraktioner i hamnarna hur ni sorterar? 

 Vill du öka eller minska antalet fraktioner i hamnarna? 

 Önskvärt antal? 

 

Andra åsikter och synpunkter. 
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Bilaga 2 - Avfallsfraktioner i hamnarna 
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Non-recyclable and plastics mixed 
with non plastic garbage x x x x x x x x x x x 

Rags x                     

Cooking oil x x               x   

Glas, aluminium cans, paper, 
cardboard and corrugated board x                     

Wood, metal x                     

Plastics (including Styrofoam or other 
similar plastic material) x x   x     x     x   

Garbage that might present a hazard 
such as oily rags, light bulbs, acids, 

chemicals, batteries, electronics, etc. x     x     x     x   

Elctronic divices such as computers, 
printers, printer cartridges, etc. x x x       x x   x x 

Batteries   x x   x x x   x   x 

Paint and solvents   x x       x       x 

Compact fluorescent lamps   x x                 

Fluroscent tubes   x x   x       x   x 

Light bulbs   x x   x   x   x     

Aerosols   x x       x         

News papers   x         x     x x 

Paper packages   x                   

Corrugated cardboard   x x       x     x x 

Coloured glass   x x       x     x x 

Uncoloured glass   x x       x     x x 

Metals   x x     x x     x x 

Food waste   x     x   x   x   x 

News paper and cardboard       x x x     x     

Glass, mixed           x           

Fluorescent tubes and bulbs           x x         

Oily rags   x x   x   x   x     

Chemicals, paint and aerosols           x           

Wooden waste     x x x   x   x     

Medical waste       x               

Special waste, wires, steelbands etc.       x               

Hazardos waste (batteries, lamp 
tubes, paint and solvents)               x       

Other solid waste     x       x x   x   

 Totalt: 8 18 15 7 8 7 18 4 8 11 11 

 


