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Abstrakt 

  

Paris Memorandum of Understanding (MoU) utfärdar varje år listor över hur väl 

flaggstater presterar vid hamnstatskontroller, uppdelade i en vit, en grå och en svart 

lista, där den svarta listan visar de flaggstater vars fartyg belagts med kvarstad flest 

gånger. Med hjälp av deskriptiv statistik analyserades fartyg som seglat under en flagg 

som presenteras på Paris MoUs svarta och grå lista, och som trafikerat Östersjön och 

Västerhavet. Arbetet baseras på data från 841 fartyg som trafikerade Östersjön och 

Västerhavet mellan åren 2013 och 2017. Studien undersöker om det finns något som 

utmärker fartygen, hur ofta de byter flagg och om det finns ett samband mellan 

flaggstater och klassningssällskap. Det som framgick var att fartyg som tillhör svart- 

eller grålistade flaggstater kan utgöra ett potentiellt hot för den svenska närmiljön, då 

nästan hälften av de fartyg som undersöktes har fått miljörelaterade anmärkningar i 

rapporterna från hamnstatskontroller. Fartygen är även äldre än genomsnittet för 

världshandelsflottan och vid flaggbyten byter de oftare till flaggstater som har en lägre 

prestanda med avseende på hamnstatskontroller. Det visade sig dessutom finnas ett 

samband mellan klassningssällskap som har en sämre rankning av Paris MoU och fartyg 

tillhörande svartlistade flaggstater.  
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Abstract  

 

Each year, Paris Memorandum of Understanding (MoU) issues lists of how well flag 

states perform in Port State Controls, divided into a white, a grey and a black list, where 

the black list displays the flag states with the largest ratio of detentions. This study uses 

descriptive statistics to analyse vessels that have sailed under flags presented in the 

Paris MoU grey and black lists and have trafficked the Baltic Sea, Kattegatt and 

Skagerrak. The study is based on data from 841 vessels that trafficked the area during 

the years 2013 to 2017. It investigates if there is anything that distinguishes the vessels, 

how often they change flags and if there is a connection between flag states and 

classification societies. The study found that vessels registered under flag states 

presented in the grey or black list can pose a potential threat to the Swedish marine 

environment, as nearly half of the examined vessels had received environment related 

observations during Port State Controls. The vessels were also older than the world fleet 

average and when changing flags they often changed to flag states with a lower ranking 

according to Paris MoU. A relationship between classification societies with a lower 

ranking according to Paris MoU and vessels from blacklisted flag states was also 

discovered. 

 

Keywords: Paris Memorandum of Understanding, Port State Control, flag state, 

classification society 
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Förord 

 

Inspirationen till det här arbetet väcktes av det brinnande intresse för natur och miljö 

som vi båda besitter. Vi är båda måna om att lämna över en hållbar planet till 

nästkommande generationer. Aktörer inom svensk sjöfart är enligt vår uppfattning 

intresserade och villiga att satsa på en renare och mer hållbar sjöfart. Svenska redare 

väljer att installera konstruktioner som ska vara bränslesnålare, effektivare och som ska 

bidra till mindre utsläpp. Men det är inte bara svenska fartyg som trafikerar våra 

närområden. Den bakomliggande frågan var hur mycket det hjälper att den svenska 

sjöfarten strävar efter att segla på gröna vågor, om Östersjön och Västerhavet trafikeras 

av fartyg som inte har samma sätt att se på miljö och hållbarhet. Det som låg till grund 

för arbetet var alltså en nyfikenhet kring vad det är för sorts fartyg som seglar i våra 

vatten, och vilken standard de följer. Vad är det för hot Östersjön och Västerhavet 

utsätts för som inte den svenska sjöfarten kan påverka? 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Kjell Larsson för att han gav oss inspiration till 

arbetet från det allra första mötet och för att han väglett oss med tålamod under arbetets 

gång. Vi är tacksamma för alla goda råd, för tilliten och för det förtroende vi fått. 

 

Kalmar, maj 2019 

Ellinor Brandt och Jessica Kristoffersson 
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1. Inledning 

 

Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) är ett avtal som idag är signerat av 

27 länder, de flesta inom Europa, och som skapades i syfte att säkerställa en säker 

sjöfart och acceptabla levnadsvillkor ombord, samt för att skydda den marina miljön. 

Innan detta togs fram hade ett annat avtal utvecklats som syftade till att förbättra och 

standardisera arbetsmiljön och levnadsvillkoren för besättningen ombord, det så kallade 

Hague Memorandum. När detta avtal skulle träda i kraft inträffade en fartygsolycka som 

resulterade i en miljökatastrof och stora mängder olja läckte ut längs Frankrikes kust. 

Det fick européeiska politiker att reagera och ställa högre krav på sjöfarten i avseende 

på miljö- och säkerhetsfrågor och därför utvecklades det befintliga Hague Memorandum 

till att innefatta miljöaspekten. Detta resulterade i att Paris MoU togs fram år 1982 och 

avtalet har sedan dess reviderats på grund av att nya regelverk har tagits fram (Paris 

MoU. 2018:a). Avtalet möjliggör för medlemsländerna att kontrollera utländska fartyg 

som anlöper deras hamnar. Dessa inspektioner, så kallade hamnstatskontroller, görs av 

hamnstatens inspektörer som kommer ombord och undersöker om fartyget är säkert, 

inte utgör någon miljöfara och att levnadsstandarden ombord är acceptabel (Paris MoU. 

2018:b). 

 

Om allvarliga anmärkningar rörande bland annat säkerhet och miljö upptäcks under en 

hamnstatskontroll kan fartyget beläggas med kvarstad, vilket innebär att fartyget 

förbjuds att segla vidare tills dess att problemen är åtgärdade. Om en flaggstats fartyg 

beläggs med kvarstad för många gånger som ett resultat av hamnstatskontrollerna 

kommer flaggstaten att kategoriseras som antingen grå eller svart i listor som årligen 

ges ut av Paris MoU.  

 

För att beräkna och avgöra om en flaggstat ska kategoriseras som vit, grå eller svart 

använder sig Paris MoU av matematiska formler som tar flera olika faktorer i 

beaktande. Den viktigaste faktorn är antalet gånger en flaggstats fartyg har belagts med 

kvarstad. Endast flaggstater vars fartyg blivit inspekterade minst 30 gånger under en 3-

årsperiod inkluderas i listorna (Paris MoU. 2018:c).  

 

En studie pekar på att det kan finnas ett antal underliggande faktorer som påverkar om 

ett fartyg beläggs med kvarstad. I ordning är dessa fartygets ålder, dess 



  
 

2 

klassningssällskap och platsen där hamnstatskontrollen äger rum (Cariou et al. 2009). 

Ett klassningssällskap är en organisation som har till uppgift att klassificera och utfärda 

certifikat till fartyg (International Association of Classification Societies 2015). En 

annan studie visar att klassningssällskapen spelar en betydande roll i huruvida ett fartyg 

beläggs med kvarstad eller ej vid hamnstatskontroller. I vissa fall är 

klassningssällskapens status till och med den direkta anledningen till kvarstad (Silos et 

al. 2013). 

 

Idag finns det ett system som tillåter redare i ett visst land att registrera sina fartyg i 

andra länders register, det vill säga att flagga ut sina fartyg. Detta är endast möjligt att 

göra till flaggstater med öppet register, då dessa tillåter utländska redare att registrera 

sina fartyg hos dem (Butt et al. 2013). Fenomenet där redare väljer att byta flagg från 

sin egna till en främmande har studerats av Fan et al. (2014) som undersökte orsakerna 

till att fartyg flaggas ut och vilken inverkan hamnstatskontroller har på utflaggningar. 

De skriver bland annat att genom att ha sitt fartyg registrerat i ett land med öppet 

register kan redare reducera sina kostnader samt öka sin konkurrenskraft. I studien 

förklaras även hur flaggstater till en början hade som huvuduppgift att kontrollera och 

implementera internationella och nationella lagar ombord sina fartyg, men att så kallade 

bekvämlighetsflaggstater mer ser en fartygsregistrering som en inkomstkälla och ej är 

motiverade till att säkerställa att regelverk följs. Fartyg tillhörande dessa 

bekvämlighetsflaggor har därför ansetts utgöra en hög risk och inte följa 

konventionsbestämmelser (Fan et al. 2014). 

 

Det leder in på frågan om hur fartyg från grå- och svartlistade flaggstater påverkar den 

svenska havsmiljön. I och med att Östersjön och Västerhavet endast i liten grad 

trafikeras av svenskflaggade fartyg finns det lite vetskap om hur miljömedvetenheten 

ser ut ombord på de fartyg som faktiskt befinner sig där. Havsmiljöinstitutet angav att 

det år 2013 var över 300 fartyg från Paris MoUs svarta och grå lista som trafikerade 

Östersjön och Västerhavet (Grimvall & Larsson 2014). Den eventuella negativa 

miljöpåverkan som kan uppstå på grund av dessa fartyg är därför en bakomliggande 

tanke med undersökningen. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva de fartyg som tillhör grå- och svartlistade 

flaggstater enligt Paris MoU och som trafikerar Östersjön och Västerhavet (Kattegatt 
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och Skagerrak). Analysen fokuseras på eventuella samband mellan fartygstyper, ålder, 

klassningssällskap och flaggbyten. Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Vad utmärker de fartyg som tillhör grå- eller svartlistade flaggstater? 

• I vilken utsträckning byter fartyg flagg (omregistreras) från grå- eller svartlistat 

land till vitlistat land och omvänt? 

• Hur ser sambandet ut mellan olika klassningssällskap och fartyg som tillhör grå- 

eller svartlistade flaggstater? 

Alla frågeställningar berör området Östersjön och Västerhavet. 
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2. Metod 

 

För studien valdes en kvantitativ metod som utgår från deskriptiv statistik. Detta 

metodval ger en numerisk bild, genom studie av registrerad AIS-data, av de fartyg som 

var registrerade i grå- och svartlistade flaggstater och trafikerade Östersjön och 

Västerhavet under perioden 2013 till 2017 (Patel & Davidson 2003, s.111). Analyserna i 

undersökningen baserades på diskreta kvantitativa variabler (Patel & Davidson 2003, s. 

113) i form av historiska AIS1-data från HELCOM2s AIS-nätverk samt på 

tilläggsinformation från webbsidan MarineTraffic och Paris MoUs inspektionsdatabas. 

Fartyg från flaggstater som finns upptagna på Paris MoUs svarta och grå listor och som 

trafikerat HELCOM-området, dvs Östersjön eller Västerhavet, någon gång under 

perioden 2013 till 2017 sorterades ut med hjälp av AIS-data3, och genererade en 

blandning av kvalitativa och kvantitativa variabler (Patel & Davidson 2003, s. 113). 

Undersökningen var en totalundersökning, då samtliga grå- och svartlistade fartyg som 

befunnit sig i Östersjön och Västerhavet ingick i rådatan (Körner et al. 1984, s. 15). 

Fartyg från flaggstater upptagna på de svarta och grå listorna identifierades med hjälp 

av MID4-nummer (landsnummer) och IMO5-nummer i AIS-meddelandena. Endast 

fartyg med IMO-nummer ingick i de vidare analyserna. För att kunna identifiera fartyg 

som blivit omregistrerade till en ny flaggstat (även benämnt bytt flagg), till exempel 

från vitlistad flaggstat till svart- eller grålistad flaggstat, gjordes extra sökningar 

baserade på IMO-nummer i AIS-databasen. 

 

Ytterligare fartygsspecifik information hämtades från webbsidor som registrerar 

fartygsdata från AIS-stationer och presenterar den för allmänheten, främst webbsidan 

MarineTraffic, men för ett fåtal fartyg användes sidorna Vesseltracker, FleetMon och 

MyShipTracking. Information om fartygens klassningssällskap och om de har fått 

anmärkningar för miljörelaterade punkter vid hamnstatskontroller har erhållits från Paris 

MoUs publika inspektionsdatabas. Efter att avgränsningar applicerats bearbetades 

slutligen datan genom olika frekvenstabeller (Patel & Davidson 2003, s. 113). För att 

analysera vad som utmärker fartyg från svart- och grålistade flaggstater sorterades 

                                                 
1 Automatic Identification System 
2 Baltic Marine Environment Protection Commission – Helsinki Commission 
3 En första utsortering av fartyg från AIS-databasen gjordes av Kjell Larsson 
4 Maritime Identification Digits 
5 International Maritime Organization 
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fartygen i dessa frekvenstabeller med avseende på fartygstyp, byggnadsår, flagg och 

klassningssällskap. Därefter analyserades frekvensen av omregistreringar för fartyg 

mellan svart-, grå- och vitlistade flaggstater samt förekomsten av olika fartygstyper, 

klassningssällskap och eventuella miljörelaterade anmärkningar. 

 

Värt att notera är att fartyg kan få en annan färgkategori utan att byta flagg, då 

flaggstater kan inkluderas i olika listor under olika år. Ett fartyg kan därför exempelvis 

tillhöra en svartlistad flaggstat under ett år och en grålistad flaggstat under nästa, men 

fortfarande ha samma flagg. Detta är för att Paris MoU har kategoriserat om flaggstaten 

från svart till grå, enligt de förutsättningar som beskrivits tidigare. Sådana byten av 

färgkategori har ej räknats som flaggbyten.  

 

2.1 Avgränsningar 

Studien avgränsades till området Östersjön och Västerhavet, då det är de hav som 

angränsar Sveriges kust och därmed är mest relevanta för en studie av den svenska 

havsmiljön. Den studerade datan avgränsades även till den senaste femårsperiod som 

var möjlig att studera, mellan åren 2013 och 2017. Vid bearbetning av AIS-datan har de 

fartyg som endast skickat ett fåtal AIS-meddelanden (färre än 100) uteslutits. Få 

meddelanden indikerar antingen att fartyget endast varit inne i området högst några 

timmar eller att signalerna är felaktiga. Vidare har ett fåtal fartyg som det inte har gått 

att hitta tilläggsinformation om uteslutits, då de ej gått att jämföra med resterande 

fartyg. 
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3. Resultat 

 

Analyserna är baserade på totalt 841 fartyg som enligt Paris MoU var registrerade i 

svart- eller grålistade flaggstater och som någon gång under tidsperioden 2013 till 2017, 

enligt AIS-information från HELCOM, trafikerade Östersjön och Västerhavet. Det var 

vanligare med fartyg från grålistade flaggstater än från svartlistade flaggstater under alla 

fem åren. Tabell 1 presenterar fördelningen av antalet fartyg tillhörande svart- och 

grålistade flaggstater under den studerade perioden.  

 

Tabell 1. Fördelningen av fartyg mellan svart- och grålistade flaggstater  

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Fartyg från svartlistade flaggstater 66 136 141 153 91 

Fartyg från grålistade flaggstater 220 144 264 256 301 

Totalt antal fartyg 286 280 405 409 392 

 

3.1 Analys av fartygstyper 

Tabell 2. Fördelningen av fartyg tillhörande svart- och grålistade flaggstater med avseende på 

fartygstyp 

Fartygstyp Antal fartyg 

General cargo 276 

Dry bulk carriers 106 

Tugs 91 

Fishing related vessels  89 

Reefers 

Tankers 

57 

51 

Ro-Ro/Ro-Pax 

Offshore vessels 

Work vessels 

30 

29 

24 

Passenger ships/Yachts 

Container ships 

Other 

16 

11 

61  
 

Ur den bearbetade AIS-datan framgick det vilka fartygstyper som var vanligast 

förekommande bland de studerade fartygen. Tabell 2 visar fördelningen mellan 

fartygstyper, efter en sammanslagning av fartyg i huvudkategorier. Fartygstypen som 

förekom flest gånger var general cargo-fartyg, följd i fallande ordning av torrbulkfartyg, 

bogserbåtar och fartyg sysselsatta inom fiskeindustrin. Sett endast till handelsfartyg var 

kylfartyg den tredje vanligaste kategorin, följt av tankfartyg och Ro-Ro-/Ro-Paxfartyg. 
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Genomsnittsåldern för alla 841 fartyg var 27 år, vilket var högre än medelåldern för den 

totala världshandelsflottan som år 2017 var 20,6 år (UNCTAD 2017).  

 

3.2 Analys av flaggbyten 

 

Figur 1. Antal fartyg från de vanligaste svart- och grålistade flaggstaterna under perioden 2013 

- 2017. 

 

Efter kartläggningen av de fartyg som tillhörde antingen grå- eller svartlistade 

flaggstater framgick det vilka de nio mest förekommande flaggstaterna var under 

perioden 2013 till 2017. Dessa var Belize, Cooköarna, Litauen, Nederländska 

Antillerna, Polen, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Schweiz och 

Vanuatu. I diagrammet i figur 1 representerar staplarna de fem flaggstater som flest 

studerade fartyg var registrerade hos för varje år. Saint Vincent och Grenadinerna är den 

enda flaggstat som är representerad varje år, även om antalet fartyg de har registrerade 

minskar för varje år. Att resterande flaggstater i diagrammet inte är representerade varje 

år beror på att de antingen har kategoriserats som vitlistade något år eller för att de inte 

har haft tillräckligt många fartyg i Östersjön under något år för att vara bland de fem 

mest förekommande flaggstaterna. Polen, som var störst under tre år, är den flaggstat 

som haft flest fartyg representerade i tabellen flera år i rad. 
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Tabell 3. Fartyg som har bytt flagg mellan en och fyra gånger. 

Antal flaggbyten Antal fartyg Andel* fartyg 

En gång 272 32,3% 

Två gånger 16 1,9% 

Tre gånger  4 0,48% 

Fyra gånger 1 0,12% 

Summa 293 34,8% 

*Andel av de 841 analyserade fartygen 

 

Analys av den tillgängliga AIS-datan med avseende på hur många gånger de studerade 

fartygen har bytt flagg gav att det var 293 fartyg som har bytt flagg någon gång under 

åren 2013 till 2017. Detta motsvarar cirka 35 procent av alla de 841 analyserade 

fartygen. Hur många fartyg som har bytt flagg en, två, tre och fyra gånger presenteras i 

tabell 3. Nästan en tredjedel av alla de studerade fartygen bytte flagg en gång, och två 

och en halv procent av fartygen bytte flagg två eller fler gånger. 

 

 

Figur 2. Andelen flaggbyten till högre, lägre eller likvärdigt kategoriserade flaggstater. 

 

Mellan åren 2013 och 2017 omregistrerades de 293 fartygen totalt 320 gånger, varav det 

vid sju byten var oklart vilken flaggstat bytet gjordes ifrån, på grund av otillräcklig 

information. Dessa omregistreringar har ej inkluderats i figur 2 eller figur 3. Det 

framgick ur analysen av omregistreringar att det var vanligare att fartyg bytte flagg till 

en lägre kategori av flaggstat än till en högre. Med ett byte från en högre till en lägre 

kategori menas ett byte från en vit till en grå eller svart, eller från en grå till en svart. 

Med ett byte från en lägre kategori till en högre avses ett byte från en svart till en grå 
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eller vit, eller från en grå till en vit. Diagrammet i figur 2 illustrerar att 153 

omregistreringar, vilket utgjorde den största delen, var från en högre till en lägre 

kategori av flaggstat. 120 av de omregistreringar som påträffades visade sig vara det 

motsatta, alltså från en lägre kategori till en högre. 34 av omregistreringarna var byten 

mellan likvärdiga flaggstater, exempelvis från en grålistad flaggstat till en annan 

grålistad flaggstat. Ett antal flaggstater har inte placerats på någon lista, antingen för att 

de inte har skrivit under Paris MoU eller för att de inte har haft 30 hamnstatskontroller i 

Paris MoUs geografiska område under den senaste treårsperioden. I figur 2 och 3 har 

dessa flaggstater benämnts som ej kategoriserad flaggstat.  

 

 

Figur 3. Illustration av vilka kategorier flaggbyten har skett mellan.  

 

I diagrammet i figur 3 visas fördelningen av antalet omregistreringar mellan Paris 

MoUs färgkategorier. Den vanligaste företeelsen var bytet från en vitlistad flaggstat till 

en grålistad flaggstat. Det näst vanligaste bytet var det omvända, ett byte från en 

grålistad flaggstat till en vitlistad. Det var även vanligare att ett byte till en svartlistad 

flaggstat skedde från en vitlistad flaggstat än från någon annan färgkategori. Totalt sett 

var det fler byten som skedde från en vit flaggstat än från de andra kategorierna.  
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3.3 Analys av klassningssällskap 

Tabell 4. De fem mest förekommande klassningssällskapen och antalet registrerade fartyg från 

svart- eller grålistade flaggstater 

Klassningssällskap Fartyg från svartlistade 

flaggstater 

Fartyg från grålistade 

flaggstater 

DNV GL 74 104 

Bureau Veritas (BV) 60 79 

Russian Maritime Register of 

Shipping (RMRS) 
62 32 

Lloyd´s Register (LR) 17 47 

Polski Rejestr Statków (PRS) 17 44 

Övriga 97 208 

 

De vidare undersökningarna gav även information om vilka klassningssällskap de 841 

undersökta fartygen var registrerade hos, hämtad från Paris MoUs databas för 

inspektioner. Vid analys av de klassningssällskap som förekom bland fartygen, 

inklusive de gånger fartyg bytt mellan olika klassningssällskap, plockades de fem mest 

förekommande ut, vilket presenteras i tabell 4. Det vanligaste klassningssällskapet som 

fartygen någon gång varit registrerade hos var DNV GL, som hade 178 registrerade 

fartyg. Det inkluderar de gånger fartyg var registrerade hos antingen Det Norske Veritas 

eller Germanischer Lloyd, då dessa slogs samman under 2013 (DNV GL AS 2019). 

Näst vanligast förekommande var Bureau Veritas (BV) med 139 fartyg. Analysen gav 

även att det var vanligare att fartyg tillhörande grålistade flaggstater var registrerade hos 

dessa klassningssällskap än fartyg tillhörande svartlistade flaggstater, med undantag för 

klassningssällskapet Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). RMRS hade fler 

fartyg tillhörande svartlistade flaggstater än grålistade registrerade hos sig. En 

överlägsen majoritet av fartygen hos alla klassningssällskap tillhörde grålistade 

flaggstater. 

 

Alla ovan nämnda klassningssällskap är oftast högt presterande med avseende på 

resultat av hamnstatskontroller enligt Paris MoU, samt är med i International 

Association of Classification Societies (IACS). IACS är en organisation som består av 

tolv klassningssällskap som har en gemensam lägsta standard för sina registrerade 

fartyg, med avseende på bland annat konstruktion och säkerhet. Organisationen är även 

IMOs främsta tekniska rådgivare (International Association of Classification Societies 

2019). 
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3.4 Analys av fartyg som bytt flagg mer än en gång 

Tabell 5. Medelålder för de fartyg som bytt flagg olika antal gånger 

Antal flaggbyten Medelålder Åldersspann Antal fartyg 

Inga 26,9 0–80 547 

En gång 26,2 0–97 272 

Två gånger 28,1 14–50 16 

Tre till fyra gånger 32,8 22–47 5 

 

Av de 841 studerade fartygen var det 21 fartyg som under perioden hade bytt flagg två 

eller fler gånger. I tabell 5 visas att medelåldern för dessa fartyg var högre än den för de 

fartyg som omregistrerats högst en gång. Med undantag för de fartyg som bytt flagg en 

gång ökar medelåldern för fartygen med antalet gånger ett flaggbyte sker, samtidigt som 

åldersspannet minskar, genom att den lägsta åldern i gruppen ökar. De 21 fartyg som 

bytt flagg två eller fler gånger utgjordes av nio general cargo-fartyg, fyra bogserbåtar, 

två kylfartyg, två tankfartyg, ett torrbulkfartyg, en bottentippningspråm, ett fiskefartyg 

och ett RoRo-/RoPaxfartyg. Vidare hade elva av dessa 21 fartyg någon gång mellan 

åren 2013 och 2017 varit registrerade i en svartlistad flaggstat. 

 

Tabell 6. Fördelningen av antal fartyg som bytt flagg två eller fler gånger registrerade hos olika 

klassningssällskap 

Klassningssällskap Antal registrerade fartyg 

DNV GL 8 

Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) 6 

Bureau Veritas (BV) 5 

International Naval Surveys Bureau (INSB) 3 

Dromon Bureau of Shipping (DBS) 

Inspeccion y Clasificacion Maritima (INCLAMAR) 

Maritime Lloyd – Georgia (ML) 

No records 

1 

1 

1 

1 

  

De 21 fartygen var under perioden registrerade hos sju olika klassningssällskap, där 

DNV GL var vanligast. RMRS, BV och International Naval Surveys Bureau (INSB) 

hade också fler än ett registrerat fartyg. Tabell 6 visar hur dessa fartyg är fördelade över 

de olika klassningssällskapen. För ett av fartygen fanns ingen information om vilket 

klassningssällskap det tillhört, vilket har benämnts som No records i tabellen. Att 

antalet registreringar överskrider antalet fartyg beror på att fartygen bytt 

klassningssällskap under den studerade femårsperioden.  
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Tabell 7. Fördelning av byten till högre eller lägre kategoriserade flaggstater 

Typ av byte Antal byten 

Byten till en högre flaggkategori 14 

Byten till en lägre flaggkategori 17 

Byten som innebar att fartyget behöll samma flaggkategori 11  
Byte till okänd kategori 2 

Byten från okänd kategori 2 

 

Tabell 7 visar att en större del av flaggbytena var från en högre till en lägre kategori, 

och att byten mellan två likvärdiga flaggor, exempelvis från en grå flaggstat till en 

annan grå flaggstat, var minst vanligt bland de med känd flaggkategori. 

 

När protokoll från hamnstatskontollerna studerades noterades att 13 av de 21 fartyg som 

bytt flagg två eller fler gånger hade fått miljörelaterade anmärkningar. Fyra av dessa 

fartyg hade tillräckligt allvarliga anmärkningar för att beläggas med kvarstad. 

 

3.5 Analys av fartyg med ett lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap 

Paris MoU kategoriserar även klassningssällskap med avseende på resultat av 

hamnstatskontroller. Klassningssällskap tillhörande kategorierna High och Medium 

anses prestera högt eller medelmåttigt enligt Paris MoU. Tabell 8 visar hur många av de 

841 studerande fartygen som någon gång var registrerade hos ett klassningssällskap som 

presterat högt eller medelmåttigt. Utöver dessa två kategorier finns även kategorierna 

Low och Very Low som enligt Paris MoU anses prestera lågt och mycket lågt. I 

nedanstående tabeller har flaggstater från den vita listan inte inkluderats, då den 

studerade AIS-datan inte inkluderat alla fartyg tillhörande vitlistade flaggstater. 

 

Tabell 8. Antalet fartyg från grå- respektive svartlistade flaggstater registrerade hos högt eller 

medelmåttigt presterande klassningssällskap 

Klassningssällskapets 

Performance Level 

Registrerade fartyg med 

grålistad flagg 

Registrerade fartyg med 

svartlistad flagg 

High 361 266 

Medium 70 87 

 

Tabell 8 visar att de högpresterande klassningssällskapen har en större andel fartyg från 

grålistade flaggstater än från svartlistade, medan det hos de medelmåttigt presterande 

klassningssällskapen var fartyg från svartlistade flaggstater som dominerade. En klar 

majoritet av fartygen var registrerade hos högpresterande klassningssällskap. 
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Tabell 9. Fördelningen av fartyg från grå- respektive svartlistade flaggstater registrerade hos 

lågt presterande klassningssällskap 

Performance Level Low Registrerade fartyg med 

grålistad flagg 

Registrerade fartyg med 

svartlistad flagg 

Bulgarian Register of 

Shipping (BRS) 
2 4 

 

Tabell 10. Fördelningen av fartyg från grå- respektive svartlistade flaggstater registrerade hos 

mycket lågt presterande klassningssällskap 

Performance Level Very Low Registrerade fartyg med 

grålistad flagg 

Registrerade fartyg med 

svartlistad flagg 

International Register of 

Shipping (IS) 
3 11 

Shipping Register of Ukraine 

(SRU) 
1 0 

Inspeccion y Clasificacion 

Maritima (INCLAMAR) 
0 3 

Noteringar till tabell 8, 9 och 10:  

1. De fartyg som har växlat mellan svart och grå flagg har räknats som tillhörande en 

svartlistad flaggstat 

2. De klassningssällskap som har kategoriserats med olika Performance Level under olika 

år har räknats som det lägsta de har tillhört 

3. Om ett fartyg bytt klassningssällskap till något av det ovanstående efter att det senast 

befann sig i det studerade området har fartyget inte inkluderats i tabellen 

 

Totalt 24 fartyg tillhörde grå- eller svartlistade flaggstater och var registrerade hos 

klassningssällskap som någon gång under åren 2013 till 2017 kategoriserades som 

antingen lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap enligt Paris MoU. Tabell 

9 och 10 visar att 18 fartyg, vilket utgör 75 procent av dessa 24 fartyg, tillhörde 

svartlistade flaggstater och resterande sex fartyg tillhörde grålistade flaggstater. 58 

procent av fartygen tillhörde klassningssällskapet International Register of Shipping 

(IS) som kategoriserades som ett mycket lågt presterande klassningsällskap. 
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Tabell 11. Åldersfördelningen för fartyg från svart- eller grålistade flaggstater som varit 

registrerade hos lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap 

Ålder Antal 

0-9 2 

10-19 0 

20-29 7 

30-39 10 

40-49 5 

50+ 0 

 

Medelåldern av dessa 24 fartyg var 32,3 år. Ur tabell 11, som visar åldersfördelningen 

bland de 24 fartygen i 10-årsintervaller, går det att utläsa att majoriteten av fartygen är 

mellan 30 och 39 år gamla. 38 procent av de 24 fartygen är yngre än det åldersspann 

som majoriteten tillhör, medan 21 procent av fartygen är äldre. 

 

Tabell 12. Fördelningen av fartygstyper bland fartyg från svart- eller grålistade flaggstater som 

varit registrerade hos lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap 

Fartygstyp Antal 

General cargo 13 

Reefer 

Research/Survey vessel 

3 

2 

Dry bulk carrier 2 

Motor hopper 2 

Oil/Chemical tanker 

Tug 

1 

1 

 

General cargo var den vanligaste fartygstypen bland de fartyg som tillhörde en grå- eller 

svartlistad flaggstat samtidigt som de var registrerade hos ett sämre presterande 

klassningssällskap. Tabell 12 visar att 13 fartyg, vilket utgör 54 procent, tillhörde 

fartygstypen general cargo. De resterande elva fartygen var mer jämnt fördelade bland 

de andra fartygstyperna, och ingen fartygstyp var i närheten av så vanligt 

förekommande som general cargo.  

 

Av de 24 fartyg som tillhörde en svart- eller grålistad flaggstat samtidigt som de var 

registrerade hos ett lägre presterande klassningssällskap var det även 13 fartyg, alltså 54 

procent, som hade miljörelaterade anmärkningar efter hamnstatskontroller. Detta kan 

ställas i relation till att av de 841 fartyg som studerades hade 386 stycken, det vill säga 

46 procent, fått sådana miljörelaterade anmärkningar.  
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Tabell 13. Miljörelaterade anmärkningar bland fartyg från svart- eller grålistade flaggstater som 

varit registrerade hos lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap 

Område Bristfällighet Antal 

fartyg 

Certificates & Documentation - 

Ship Certificates 

International Anti-fouling-system 

Certificate 
1 

 
International Air Pollution certificate 1  
International Sewage Pollution 

Prevention Certificate 
1 

 
International Oil Pollution Prevention 

(IOPP) Certificate 
1 

 
International Energy Efficiency 

Certificate 
1 

Certificates & Documentation – 

Documents 
Oil record book 8 

 
Garbage record book 2  
SOPEP 5  
Ship Energy Efficiency Management 

Plan 
1 

Pollution prevention – Anti 

Fouling 
Other 1 

Pollution prevention – MARPOL 

Annex I 
Retention of oil on board 2 

 
Oil filtering equipment 1 

Pollution prevention – MARPOL 

Annex IV 
Other 2 

Pollution prevention – Marpol 

Annex V 
Garbage Management Plan 1 

 
Placards 2 

 

Då protokollen från hamnstatskontrollerna undersöktes framgick det att tre av fartygen 

hade belagts med kvarstad. Det har ej noterats om fartygen har belagts med kvarstad fler 

än en gång. Ur tabell 13 kan det utläsas att den vanligaste anmärkningen för dessa 24 

fartyg rörde oljedagboken, följt av anmärkningar på Shipboard Oil Pollution Emergency 

Plan (SOPEP). Andra anmärkningar som förekom fler än en gång var Garbage Record 

Book, kvarhållande av olja ombord, övrigt under MARPOL6 Annex IV (som behandlar 

föroreningar från avloppsvatten) och informationsskyltar under MARPOL Annex V 

(som behandlar föroreningar från sopor). 

 

  

                                                 
6 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
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4. Diskussion 

 

Syftet med undersökningen var att studera de fartyg som tillhör grå- och svartlistade 

flaggstater och som trafikerar Östersjön och Västerhavet, för att få en djupare förståelse 

för vad som utmärker dem och om det går att se några samband kring dem. Analyserna 

gav bland annat information om vilka fartygstyper och klassningssällskap som varit 

vanligast, att det är vanligare för fartygen att byta till en lägre kategori av flaggstat och 

att medelåldern hos de fartyg som bytt flagg ökar med antalet flaggbyten.  

 

4.1 Fartygstyper 

General cargo var den fartygstyp som utgjorde majoriteten av de undersökta fartygen, 

vilket har en naturlig förklaring i att general cargo är en vanlig fartygstyp världen över. 

Näst vanligast förekommande var torrbulkfartyg, följt av bogserbåtar. Resultatet av 

vilka fartygstyper som var vanligast speglar fördelningen av världshandelsflottan 

ganska väl, då general cargo år 2017 var den näst vanligaste fartygstypen i 

världshandelsflottan, där den utgjorde 17.9 procent, och torrbulkfartyg utgjorde 13 

procent (Equasis 2018). Den vanligaste fartygstypen detta år var bogserbåtar (Equasis 

2018), vilket kan vara en rimlig förklaring till att det var den tredje vanligaste 

fartygstypen av de 841 fartyg som studerats här. En annan förklaring till detta kan vara 

att Polen var grålistat av Paris MoU under åren 2014 till 2016 och att majoriteten av alla 

bogserbåtar som påträffades var flaggade i Polen. 

 

Det är anmärkningsvärt att en undersökning om fartygsolyckor mellan 1997 och 2012 

kom fram till att äldre general cargo-fartyg som är flaggade hos sämre presterande 

flaggstater var involverade i flest olyckor (Butt et al. 2013). Detta överensstämmer med 

karaktären hos de fartyg som varit mest förekommande i denna studie.  

 

4.2 Flaggbyten 

Antalet fartyg som tillhör grå- eller svartlistade flaggstater varierar en del från år till år, 

mycket beroende på att vissa flaggstater kategoriseras olika mellan åren. Exempelvis 

har Polen varit kategoriserad som grå tre av de studerade fem åren och Litauen fyra av 

dem. Då dessa länder har en kust längs Östersjön faller det sig naturligt att deras fartyg 

utgör en stor andel av de studerade fartygen.  
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Resultaten av de analyser som genomförts påvisade att fartyg i större utsträckning bytte 

flagg till en lägre kategoriserad flaggstat än till en högre. I inledningen nämns den 

ekonomiska lönsamheten som en möjlig förklaring till varför redare omregistrerar sina 

fartyg, vilket också stärks av en studie som fastställer att en av de viktigaste faktorerna 

som leder till utflaggning är besättningskostnader. Besättningskostnaden för fartyg 

registrerade i EU-medlemsstater kan vara 22 till 333 procent högre än för fartyg 

registrerade i flaggstater med öppet register (Bergantino och Marlow 1998). 

 

4.3 Klassningssällskap 

Då de studerade fartygen analyserades med avseende på klassningssällskap framgick det 

att det är välkända och högt ansedda klassningssällskap som dominerar, i motsats till ett 

inledande antagande om att de lägre kategoriserade flaggstaterna skulle tendera att välja 

lägre presterande klassningssällskap. Fördelningen av klassningssällskap bland alla 

fartyg verkar istället någorlunda följa den verkliga fördelningen i storlek mellan 

klassningssällskapen, då DNV GL år 2017 rankades som det största 

klassningssällskapet inom världshandelsflottan (Lloyd’s List 2017). Dock skiljer sig 

resterande av de i denna studie vanligaste klassningssällskapen en aning från de 

vanligaste inom världshandelsflottan, då det där var ClassNK och American Bureau of 

Shipping som kom efter DNV GL i storleksordningen och dessa fanns med bland datan 

från de här studerade fartygen men med relativt låg frekvens. Lloyd’s Register (LR) och 

BV, som kom på fjärde och femte plats i rankningen inom världshandelsflottan var 

däremot med bland de fem vanligaste klassningssällskapen i denna studie. Det enda 

klassningssällskap som återfanns bland de fem vanligaste i denna studie men som inte 

rankades bland topp tio i världen var Polish Register of Shipping (PRS) (Lloyd’s List 

2017). Detta har troligtvis sin förklaring i att studien endast undersökte Östersjön och 

Västerhavet, där det polska klassningssällskapet rimligtvis bör ha en större andel fartyg. 

Alla de fem vanligaste klassningssällskapen i denna studie var medlemmar i IACS och 

hade enligt Paris MoU en hög prestanda, med undantag endast för PRS som tre av de 

fem åren kategoriserades som medelmåttigt presterande. Flera av de enligt Paris MoU 

lägre presterande klassningssällskapen fanns dock representerade bland fartygen, och då 

till större del bland fartyg som någon gång varit svartlistade än de som endast varit 

grålistade. Detta kan jämföras med att majoritetet av de fem vanligaste 

klassningssällskapen hade fler registrerade fartyg från grålistade flaggstater än 

svartlistade, där RMRS var det enda av de vanligaste sällskapen som hade fler 
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registrerade fartyg från svartlistade flaggstater, och då nästan dubbelt så många som 

från grålistade. 

 

4.4 Fartyg som bytt flagg mer än en gång 

Som resultaten påvisar var det cirka 35 procent av de 841 studerade fartygen som 

omregistrerats under åren 2013 till 2017. Av dessa fartyg var det 21 som 

omregistrerades mer än en gång under perioden, vilket utgör två och en halv procent av 

alla de studerade fartygen. Elva av dessa 21 fartyg hade någon gång tillhört en 

svartlistad flaggstat. Det går alltså inte att påstå att det enbart skulle vara fartyg 

tillhörande svartlistade flaggstater som byter flagg ofta, vilket var en inledande teori. 

 

Dessa 21 fartyg var klassade hos sju olika klassningssällskap, varav sex stycken var 

kategoriserade som minst medelmåttigt presterande klassningssällskap enligt Paris MoU 

och tre även var med i IACS, vilket innebär att fartygen har relativt högt ställda krav på 

säkerhet och konstruktion. Ett av fartygen tillhörde ett klassningssällskap som ej var 

med i organisationen IACS och kategoriserades som ett mycket lågt presterande 

klassningssällskap av Paris MoU. Det går således inte att generalisera fartyg som bytt 

flagg mer än en gång under en femårsperiod och fastställa att de utgör ett hot för den 

marina miljön av den anledningen, då de i stor utsträckning ändå följer en god standard 

med tanke på de tillhörande klassningssällskapen. Däremot kan fartygen utgöra en 

potentiell risk för den marina miljön då mer än hälften av fartygen, 13 av 21, hade fått 

miljörelaterade anmärkningar i hamnstatskontroller samt på grund av att medelåldern på 

fartygen ökade i takt med antalet flaggbyten under åren 2013 till 2017.  

 

4.5 Fartyg med ett lågt eller mycket lågt presterande klassningssällskap 

Vid närmare studier av de 24 fartyg som både tillhörde en svart- eller grålistad flaggstat 

och någon gång tillhörde något av de lägre presterande klassningssällskapen, alltså som 

enligt Paris MoU presterar mycket lågt eller lågt med avseende på hamnstatskontroller, 

framgick att det generellt rörde sig om relativt gamla fartyg. Genomsnittsåldern var 

högre än den för alla de studerade fartygen, 32 år kontra 27 år. Fördelningen av 

fartygstyper var även bland dessa lik den övergripande fördelningen, där general cargo-

fartyg utgjorde den största gruppen. 54 procent av de 24 fartygen hade fått 

anmärkningar som var miljörelaterade. Dessa anmärkningar var spridda över ett flertal 

olika områden som alla kan påverka den svenska havsmiljön negativt. Det går därför att 
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anta att fartygen med sämre presterande klassningssällskap kan utgöra ett miljöhot då de 

för det första är klassade hos klassningssällskap som anses ha en sämre prestanda än 

övriga av Paris MoU, är äldre än genomsnittet av de studerade fartygen samt har fler 

miljörelaterade anmärkningar i hamnstatskontroller. 

 

4.6 Metoddiskussion 

En kvantitativ metod i form av deskriptiv statistik har använts för att åskådliggöra olika 

typer av mönster och samband. I detta grundläggande stadie har det kvantitativa 

tillvägagångssättet bidragit med en övergripande bild av det studerade problemet. 

Fortsatta studier för att förstå orsakssamband på en djupare nivå skulle kunna använda 

kvalitativa metoder. 

 

Som beskrivet i metodavsnittet finns felkällor kopplade till utsänd AIS-information. 

Genom att utesluta fartyg som på grund av lågt antal AIS-meddelanden i området eller 

felaktiga IMO-nummer ansågs osäkra har reliabiliteten i studien förhöjts. Valet av 100 

meddelanden som avgränsning gjordes för att det antogs vara ett rimligt antal. Även de 

fartyg som inte gick att finna på välkända webbsidor uteslöts, för att undvika felaktig 

information om bland annat fartygstyp och byggnadsår. MarineTraffic, som nästan 

uteslutande är den webbsida som använts för att ta fram denna information, är inte 

heller fullkomligt tillförlitlig. Dels finns även där felkällan i den information som 

skickas ut från fartygen, och dels finns en osäkerhet kring hur ofta sidan uppdateras med 

avseende på fartyg som tagits ur bruk eller när de har bytt flagg. Dessa felkällor har 

dock ansetts försumbara i sammanhanget, och webbsidan bedöms fortfarande vara den 

mest pålitliga källan för den sökta informationen. 

 

Studien bygger i huvudsak på ett antagande om att det går att mäta flaggstaters 

prestation och jämföra flaggstater mot varandra med hjälp av Paris MoUs vita, grå och 

svarta listor. Användandet av hamnstatskontroller för att mäta flaggstaters prestation 

kan dock ifrågasättas, och hur pålitliga de är för ändamålet påverkar validiteten i denna 

studie.  

 

I en omfattande studie poängteras för- och nackdelar med att mäta flaggstaters 

prestation baserat på Paris MoUs vita, grå och svarta listor. Studien pekar på att 

fartygens resultat från hamnstatskontroller inte är det enda som visar hur bra eller dåligt 
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en flaggstat presterar, då administrationen (bland annat flaggstatens sjöfartsmyndighet) 

också utgör en betydande faktor och inte utvärderas tillfredsställande under en 

hamnstatskontroll. Resultatet av hamnstatskontroller, som faktiskt utgör grunden för hur 

en flaggstat klassas av Paris MoU, kanske egentligen mer speglar en fartygsägares eller 

redares prestation än flaggstatens (Graziano et al. 2018). 

 

I en annan del av samma studie beskrivs vilka faktorer som påverkar utfallet av en 

hamnstatskontroll inom EU, med fokus på inspektörens bakgrund. Resultatet visar 

skillnader mellan kontroller utförda av inspektörer med sjöbakgrund och inspektörer 

med endast teoretisk utbildning, kontroller utförda på olika platser samt kontroller 

utförda av en eller flera inspektörer. I studien föreslås förbättringar av systemet, som 

inkluderar en standardiserad utbildning för inspektörer, att kontroller skall genomföras 

av en grupp istället för av en individ och att hamnstatskontrollerna skall standardiseras 

med en tydligare struktur (Graziano et al. 2017). 

 

Även Knudsen och Hassler bekräftar i sin studie att det finns skillnader i genomförandet 

av inspektioner mellan olika länder, samt i hur strikta inspektörerna är. Studien tar även 

upp problematiken med den rådande tidspressen som gör det svårt för inspektörer att 

hinna med att kontrollera att alla regelverk efterföljs (Knudsen & Hassler 2010). 
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5. Slutsats 

 

Avslutningvis finns det alltså grund att anse att fartyg registrerade i grå- och svartlistade 

flaggstater kan utgöra en ökad risk, särskilt i kombination med andra faktorer som 

exempelvis ett lägre presterande klassningssällskap. Denna slutsats stärks ytterligare av 

studier som fokuserat på andra aspekter av problemet.  

 

Utmärkande för de grå- och svartlistade fartyg som trafikerar Östersjön och Västerhavet 

är att de inkluderar en stor andel general cargo-fartyg, att medelåldern är högre än 

världshandelsflottans och att det generellt är äldre fartyg som byter flagg flest gånger. 

Av de fartyg som varit registrerade hos lägre presterande klassningssällskap hade 

majoriteten någon gång under perioden tillhört en svartlistad flaggstat. När även de 

miljörelaterade anmärkningarna vid hamnstatskontroller tas i beaktande kan slutsatsen 

dras att fartyg registrerade i grå- eller svartlistade flaggstater kan utgöra ett hot mot den 

svenska havsmiljön.  

 

5.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna undersöka varför dessa fartyg klassade hos 

svart- och grålistade flaggstater trafikerar Östersjön och Västerhavet samt av vilken 

anledning befraktare väljer att chartra dessa fartyg. En bättre förståelse kring varför 

dessa fartyg seglar i området skulle kunna ge viktig kunskap om hur antalet skulle 

kunna minimeras, och därigenom även minska det potentiella hot de utgör för miljön. 

 

En annan intressant aspekt att studera vidare är varför redare väljer att registrera sina 

fartyg under svart- och grålistade flaggstater. Det skulle då kunna undersökas närmare 

vad fördelarna med en sådan flagg är, och även vad fördelarna med flaggstater med 

öppet register är kontra nackdelarna med den egna flaggstaten. 
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