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Sammandrag 

Första januari år 2013 trädde den senaste versionen av MARPOL Annex V i kraft. Denna 

studie har genom en litteraturstudie samt intervjuer med nautiska befäl sökt svar på vilka 

förändringar som skedde, hur dem implementerats ombord samt hur förändringarna upplevts 

av sjöfarare. Syftet med studien var att bidra med en pusselbit till bilden av hur 

avfallssortering utövas till sjöss samt hur arbetet med det upplevs. Litteraturstudien kom fram 

till att den stora skillnaden är att papper, glas, metall samt aska inte längre får slängas i havet. 

Inom specialområde får endast matavfall destruerat genom avfallskvarn slängas överbord. 

Intervjuerna visade att respondenterna inte påverkats nämnvärt av förändringarna då de redan 

tidigare följt strängare riktlinjer och regelverk för avfallshantering. Den mest betydande 

arbetsuppgiften för avfallsansvarigt befäl ombord är att underrätta övrig besättning om hur 

avfall skall hanteras. Dock efterfrågas av samtliga befäl ytterligare internationell lagstiftning 

riktat mot hamnar för en global likformighet för att underlätta arbetet som annars kan ses som 

krångligt och omotiverat.  
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Abstract 

The first of January 2013 came an updated version of MARPOL Annex V. This research has 

been made with a literature study and interviews with nautical officers searched for answers 

to what changes have been made, how they are implemented on board and how the changes 

experienced by seafarers. The purpose of this study was to contribute how the waste handling 

works onboard, how waste sorting exercise at sea and how the work is perceived. The 

literature study found that the major difference is that paper, glass, metal and ashes can no 

longer be thrown in the sea. Food waste inside special areas must have been processed 

through a food waste disposer before thrown overboard. The interviews showed that 

respondents are not significantly affected by the changes as they have already followed a 

more strict version of the regulations for waste disposal. The most important task for the 

waste responsible officer on board is to inform the rest of the crew on how waste should be 

managed onboard. All the respondents ask for international legislation directed at ports of a 

global uniformity in order to facilitate the work that otherwise might be viewed as 

burdensome and unjustified. 
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Förkortningar och ordförklaringar 

 

Annex V Ett delkapitel i MARPOL som berör avfall från fartyg i from av matavfall, 

hushållsavfall, avfall från arbeten, spolvatten, all sorts plast, rester från bulklaster, från 

incinerator, papper, glas, metall, fett från matlagning, fiskeredskap och djurkadaver.  

 

Brutto Ett fartygs totala inneslutna volym, anges i ton  

 

HELCOM  Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM, b, 2014; 

HELCOM, b, 2014). 

 

IMO  International Maritime Organisation. Ett FN organ som ansvarar för trygghet 

och säkerhet från sjöfarten samt förhindrande av föroreningar från fartyg (International 

Maritime Organization, c, 2014).  

 

Incinerator  En avfallsugn där sopor/avfall förbränns och blir till aska (Waste Management 

Resources, 2014). 

 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. En 

internationell konvention från IMO som finns för att förhindra förorening från fartyg 

(International Maritime Organization, d, 2014). 

 

Nautisk Mil  En längdenhet på 1852 meter som används inom sjöfart och luftfart. 

 

NGO Non Governmental Organisation 

(Sjöfartsverket, 2010) 

 

På väg  Fartyg som inte ligger till ankars, inte står på grund eller inte är väl förtöjt vid 

land (Sjötrafikföreskrifter m.m. 2010, sjöfartsverket). 
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Förord 

För genomförandet av denna studie skulle vara möjlig har vi varit beroende av respondenter 

som ställt upp och medverkat under intervjuer, vi vill tacka er för er tid, era åsikter och 

erfarenheter. Vi vill även rikta ett STORT tack till vår handledare Per Nilsson för konstruktiva 

idéer och vägledning genom hela arbetet, det har betytt mycket. 

 

Kalmar den 16 januari 2014 

  

 

 

 

________________________________      _______________________________ 

Jenny Rönnblom        Oskar Sigurdh 
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1 Inledning  
Världens hav förorenas ständigt av olika sorters avfall, det mesta kommer från fartyg. 

Exempelvis hamnar årligen 6,5 miljoner ton plast i haven. Det kan ta upp emot 100 år för en 

plastmugg att brytas ner (Havet, 2014). Fartyg är inte den enda förorenaren, avfall blir dumpat 

i havet av människor från land eller av passagerare som åker med passagerarfartyg som kastar 

avfall överbord. Fiskare kastar avfall överbord istället för att ta iland det. Samtidigt finns 

ofrivilliga förorenare då avfall hamnar i havet vid olyckor av olika slag till sjöss och i land 

(International Maritime Organization, c, 2014). Avfallet kan även komma från land, 

reningsverk, sopstationer, översvämningar och stränder då vind och ström kan ha dragit med 

sig avfallet ut till havs. 
 

Avfall i havet kan vara lika förödande för djur som lever i eller nära havet som kemikalier 

eller oljeavfall. Farligast är plast då det kan flyta i flera år och djur kan missta plasten för mat, 

lura magen och senare svälta ihjäl för att de tror att de är mätta. Djur kan även fastna i olika 

sorters plast eller andra föremål och antingen skada sig eller i värsta fall dö (International 

Maritime Organization, c, 2014). 

 

Förr trodde man att havet kunde ta tillvara på allt avfall och bryta ner det. Mot senare tid har 

verkligheten kommit ikapp tillsammans med forskning och medvetande. Nu vet man att havet 

kan bryta ner avfall men att det tar mycket längre tid än vad man tidigare trott. Idag 

uppmärksammas miljöproblemen alltmer och  alla försöks övertygas om att havet inte är en 

stor soptipp. Det är på grund av allt detta som MARPOL Annex V har trätt i 

kraft.(International Maritime Organization, c, 2014). 

 

MARPOL undertecknades första gången år 1973 och är till för att förhindra förorening från 

fartyg och värna om den marina miljön. Konventionen trädde ikraft först år 1983 på grund av 

brister som behövde rättas till genom förbättringar. Mellan år 1976-1977 skedde en rad 

tankolyckor som gjorde att MARPOL reviderades i 1978 års protokoll. Konventionen 

beskriver hur fartyg skall minimera och förebygga förorening vid utsläpp samt hantering av 

daglig rutinmässig verksamhet. Under åren har MARPOL utvecklats och berör allt mer inom 

den marina miljön. 
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År 1988 införde International Maritime Organisation (IMO) MARPOL Annex V. Varje 

Annex stöds av ett visst antal länder och det uttrycks i procent av världens tonnage. Annex V 

stöds av hela 97,76% av världens tonnage (International Maritime Organization, a, 2014). 

Syftet med Annex V är att minska nedskräpningen av våra hav för att de skall må bra. 

Konventionen gäller alla fartyg, allt från handelsfartyg till fritidsbåtar. Vid införandet förbjöds 

plast att överhuvudtaget slängas i havet. De avfall som berörs i Annex V är fast avfall, 

matavfall, hushållsavfall, avfall från arbeten, spolvatten, all sorts plast, rester från bulklaster, 

från incinerator, papper, glas, metall, fett från matlagning, fiskeredskap och djurkadaver. 

Färsk fisk från fiskeriverksamhet ingår ej. Mer om de olika avsnitten i MARPOL Annex V 

finns i bilaga 1. 

 

Enligt föreskriften 10:2 i Annex V skall fartyg över 100 brutto och fartyg som tar 15 personer 

eller mer ha en giltig avfallsplan. Planen skall beröra hur fartyget skall ta hand om, minimera 

mängden, förvara, behandla samt göra sig av med avfallet, antingen till sjöss eller genom att 

lämna det till hamnen. Avfallsplanen skall även ange hur fartyget använder sin utrustning för 

avfallshantering. Ur besättningen skall en person utses som ansvarig för att fartygets 

avfallshanteringsplan följs. 

 

I föreskriften 10:3 i Annex V anges att alla fartyg över 400 brutto och fartyg som tar 15 

personer eller mer skall föra avfallsdagbok. När man för avfallsdagbok skall man anteckna 

datum, tid, fartygets position, om avfallet bränns upp eller lossats i hamn, avfallstyp samt 

uppskattad mängd. Avfallsdagboken skall sparas i två år efter senaste anteckningen 

(International Maritime Organization, b, 2014). 

 

Hamnars mottagningssystem för avfall varierar världen över. En del hamnar sorterar inte 

avfall, tar för höga kostnader eller har något annat problem. I Östersjön och runt Sveriges 

kuster har Helsingforskonventionen (härefter i arbetet förkortat HELCOM) införts, syftet är 

att värna om miljön i Östersjön som är ett väldigt känsligt område. HELCOM gäller från 

toppen av Skagen, hela Sveriges kust och hela Östersjön. Alla länderna runt Östersjön har 

skrivit på HELCOM. Det HELCOM rekommenderar är att det inte skall kosta mer beroende 

på hur mycket avfall ett fartyg behöver göra sig av med, ett system kallat “no special fee”. 

Fartyg skall anmäla till kommande hamn att de vill lämna avfall och ungefär hur mycket 24 h 

innan ankomst. Samtliga hamnar runt Östersjön skall ha en avfallsplan som berättar hur 

mycket avfall de kan hantera, hur mycket de hanterar och vad som händer med det avfallet när 
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de lämnar hamnen. Fartygen skall vara byggda på rätt sätt med rätt utrymme för att kunna 

hantera avfallet på rätt sätt till nästa hamn. Fartygen alltid lämna iland sitt avfall om inte 

hamnen eller fartyget får ett undantag. Ett gemensamt system mellan alla länderna runt 

Östersjön gör att fartyg som inte följer reglerna skall kunna straffas (Transportgruppen, 2003). 

 

The Marine Environment Protection Committee (MEPC) är en miljökommitté som skriver 

rapporter och som skall komma med nya resolutioner för att utveckla IMO’s regelverk 

(International Maritime Organization, 2013). MEPC tillsatte år 2006 en grupp för att se över 

reglerna i MARPOL Annex V och för att utveckla hanteringen av fast avfall. År 2011 antog 

IMO den reviderade versionen och år 2013 trädde den uppdaterade version av MARPOL 

Annex V ikraft. Vad var det MEPC ändrade/utvecklade/förbättrade? Är det rimliga 

förändringar? Fungerar förändringarna praktiken? Kan sophanteringen utvecklas för 

sjöfarten? 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur avfallshanteringen har förändrats ombord sedan 

uppdateringen av MARPOL Annex V implementerades första januari år 2013. Syftet kan 

brytas ned i följande frågeställningar 

 

Hur har reglerna förändrats i MARPOL Annex V? 

Hur har förändringen implementerats ombord sedan januari år 2013? 

Hur upplevs förändringen i MARPOL Annex V av berörda ombord på fartyg? 

 
 

2.1 Avgränsning 

För att nå ett specifikt svar på frågeställningen avgränsades studien till att omfatta fem 

intervjuer med nautiska befäl som seglat före samt efter förändringen av Annex V. 

Tidsmässigt begränsades studien till en inledande fas för den komparativa delen av den 

tidigare och den uppdaterade versionen av Annex V. I den inledande fasen söktes även 

tidigare studier för att få en bredare grund i ämnet. Därefter planerades tre veckor åt intervjuer 

samt bearbetande av dessa varefter resultat och slutsatser sammanfattades. 
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3 Metod 
Studien genomfördes med en induktiv ansats där en jämförelse genomförts mellan två 

versioner av ett styrande dokument. Intervjuer genomfördes sedan med personer som 

påverkats av dokumentet, intervjuguiden som använts finns i bilaga 2. En analys har sedan 

genomförts av resultaten från intervjuerna samt litteraturstudien. 

 

3.1 Textanalys 
Inledningsvis gjordes en analys samt jämförelse av innebörden av de ändringar som gjorts i 

Annex V. Litteraturstudien genomfördes med en komparationsmetod för att jämföra den nya 

versionen av Annexet med den gamla. Detta gjordes genom att en äldre version av Annex V 

noggrant lästes och jämfördes med den aktuella versionen av Annex V steg för steg för att 

tydligt hitta skillnaderna mellan Annexen. Enligt Ejvegård (2012) beskrivs komparation vara 

en svårarbetad metod då jämförelser kan vara komplicerade att genomföra. Författarna valde 

att jämföra de olika annexen för att tydligt ge en bild av olik- och likheter. De jämförande 

punkterna som enligt Ejvergård ska beaktas är: 
 

·       det som skall jämföras går att jämföras på ett rimligt sätt 

·       före jämförelsen skall förenkling genomföras på de jämförda objekten 

·       skillnaderna och likheter skall redogöras (Ejvegård, 2012). 

 

För att jämförelsen skulle bli så noggrann som möjligt har det gamla Annex V jämförts med 

det nya reviderade Annex V. Reglerna jämfördes en i taget för att se skillnaderna mellan den 

nya regeln och den gamla. När skillnader upptäcktes gjordes en tydlig notering om 

avvikelsen. På detta sätt fortlöpte studien.  
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3.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes semistrukturerat med sex fartygsbefäl ansvariga för 

avfallshanteringen ombord. Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjumall med 

frågor används men att samtalet styr intervjun. Respondenten ges möjlighet att prata om det 

mest relevanta för det valda ämnet och intervjun kan leda åt olika håll. Gustavsson (2004) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som ett mellanting mellan den objektiva intervjun 

och det subjektiva samtalet. Detta är något som utnyttjas för att både ta reda på faktisk 

information om hur arbetet på fartygen fortlöper sedan förändringen samt vad fartygsbefälen 

tycker om dessa förändringar. Samtalet menar Gustavsson (2004) ämnar ta reda på det mer 

personliga, som upplevelser och känslor. Även intervjun är viktig för studien då syftet är ta 

reda på det objektiva fakta som Gustavsson (2004) kallar offentlig fakta. Den 

semistrukturerade intervjun ger även utrymme för respondenten att fråga om misstanke om 

missförstånd av frågorna finns. Dalen (2007:9) beskriver den kvalitativa intervjun passande 

för att förstå erfarenheter, tankar och känslor, ”Den kvalitativa intervjun är väl lämpad för att 

ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.”. 

För att höja validiteten för intervjuerna har en pilotintervju genomförts med en person med 

liknande erfarenhet som de nautiska befälen studien riktar sig till. Vid intervjuerna har 

anteckningar använts för att direkt efter intervju transkriberas och renskrivas på dator. 

Ejvegård (2012) nämner vikten av att reservera tid direkt efter intervjun för transkribering för 

att ej gå miste detaljer. Detta för att kunna vara närvarande under intervjun utan att glömma 

vad som sagts. Genom anonymitet av respondenterna har en aspekt att höja reliabiliteten för 

studien tagits. Detta då en anonymitet kan ge respondenten trygghet i att kunna uttrycka sig 

fritt. 

 

 3.3 Urval 
För att nå respondenter med differentierade erfarenheter har respondenter med varierande 

bakgrund av arbetserfarenhet valts ut. Detta för att fånga upp det fenomen som vill belysas i 

bredd (Hedin, 2011). Målpopulationen för studien har varit nautiska befäl som seglat både 

före och efter år 2013 samt varit ansvariga för avfallet ombord. Kontakt med respondenter har 

tagits via mail med förfrågan samt ett informationsbrev som gett respondenterna information 

om vad studien och deltagandet skulle innebära. Mailförfrågan finns i bilaga 3. 
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3.4 Etik 
Studien genomfördes enligt vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2014). Vid forskning 

som innefattar intervjuer skall två krav beaktas. Det ena forskningskravet innebär att aktuella 

kunskaper skall utvecklas och fördjupas samt metoder förbättras. Det har i denna studie 

beaktats med möjliga medel. Det andra forskningskravet är individskyddskravet vilket innebär 

att individer som intervjuas skall skyddas mot omvärlden samt att de inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk ohälsa. Individskyddskravet kan delas in i fyra allmänna huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna 

studie har detta beaktas då författarna redan vid första kontakten uppgav namn, studiens syfte, 

hur arbetet skulle genomföras och att det var frivilligt att ställa upp. Respondenterna 

informerades om att personuppgifter är konfidentiella och de resultat från intervjuer som inte 

hamnar i arbetet destrueras. Respondenterna har innan publicerandet givits möjlighet att läsa 

arbetet samt erbjudits information om var studien publiceras. Alla respondenter som ställde 

upp i arbetet anges utan personuppgifter som skulle gå att koppla till respektive respondent 

eller några etiskt känsliga uppgifter för att alla skulle förbli anonyma (Vetenskapsrådet, 

2014). 
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4 Avfall i svenska hamnar 
Transportgruppen redovisar svenska hamnars synpunkter på avfallsmottagning på sin hemsida 

(Transportgruppen, 2012). Punkterna av regelverk för avfall från fartyg enligt svenska hamnar 

är: 
 

1. Fartyg får inte slänga någonting i havet som är skadligt för den marina miljön 

2. Allt avfall som inte får slängs skall lämnas i hamn 

3. Hamnarna skall ta emot det avfall fartyget skall lämna 

4. Avgifterna skall inte skiljas från hamn till hamn utan vara generellt. 

 

Svenska hamnar skall kunna ta emot allt avfall från fartyg. Det gäller inte alla olika sorters 

lastrester. Även om fartyget inte hade gjort sitt arbete med att lämna iland avfallet i 

föregående hamn kan inte den aktuella hamnen vägra att ta emot det. Det spelar ingen roll 

ifall mängden avfall överskrids. Lastrester skadliga för den marina miljön från bulklaster får 

inte längre dumpas i havet utan skall vid möjlighet lämnas iland. De hamnar som hanterar 

bulklaster skall även kunna ta emot lastrester och spolvatten som innehåller lastrester från 

bulk. 

 

Avgiftssystemet i svenska hamnar är ”No special fee” vilket innebär att om inget 

extraordinärt avfall lämnas iland skall fartyget inte debiteras för hur mängden avfall som 

lämnas. Avgiftssystemet kan dock förändras beroende på vad det är för fartyg, hur ofta de 

brukar anlöpa och hur noggranna fartyget är. Det finns skillnader mellan HELCOM och 

övriga länder i Europa som följer EU-direktiv. Länderna runt Östersjön som alla har skrivit på 

vad HELCOM tillämpar denna på olika sätt. Vilket tyvärr leder till att svenska hamnar får ta 

emot oproportionerliga mängder avfall. Svenska hamnar önskar att alla medlemsländer inom 

HELCOM skall använda sig av samma tillämpning för att avfallsmottagningen skall bli så 

enkel och smidig som möjligt. Svenska hamnar tycker att avfallsavgiften skall vara separat 

från hamnavgiften för att jämna ut det mellan länderna. 
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 5 Tidigare forskning 
Beteende och tillgänglighet har spelat stor roll för hantering av avfall enligt flera tidigare 

studier. Här presenteras resultat från forskning och studier gjorda av Teo och Loosemore 

(2001), Bro (2005), Roysson och Lundgren Lindberg (2008), Dahlén (2014) samt Tollin och 

Utter (2014). Teo och Loosemore gjorde år 2001 en studie om vad som krävs för att lyckas 

med avfallssortering på byggarbetsplatser. Bro undersökte på uppdrag av European Maritime 

Safety Agency (EMSA) tillgänglighet och användning av mottagningsanordningar i hamn för 

fartygsgenererat avfall år 2005. Roysson och Lundgren Lindberg skrev år 2008 ett 

examensarbete vid Linnéuniversitetet om integrering mellan fartyg, hamn och kommun i 

fråga om sophantering. Dahlén är forskningsansvarig för en studie vid Luleå Tekniska 

Universitet där relationen mellan avstånd till avfallsanläggningar och hur noggrant 

avfallshantering utövas undersöktes år 2014. Samma år skrev Tollin och Utter ett 

examensarbete om avfallshantering på fartyg som anlöpte Kalmar hamn, där en fallstudie 

utfördes för att undersöka hur väl fartygen sorterade sitt avfall. 
 

Strängare krav att inte slänga avfall överbord har märkts av i europeiska hamnar då mängden 

avfall som lämnas har ökat enligt Teo och Loosemore (2001). Dock har direktiven för hur 

avfall skall tas om hand i hamn tolkats olika i olika länder vilket medfört att 

avfallshanteringen är utformad på olika sätt i hamnarna. Studien visar att intressenterna för 

avfallshanteringen efterfrågar större likformighet hos hamnarna för att få till en bättre 

avfallshantering. Teo och Loosemore (2001) redovisar ett behov av tydlig information och 

regler för att lyckas med avfallshantering och -sortering vilket även Bro (2005) kommit fram 

till.  

 

Intressenterna för avfallshantering i hamnarna efterfrågar striktare riktlinjer för större 

monotoni. Det har visat sig att bland de undersökta hamnarna att de med striktast regler för 

avfallssortering, tar emot störst mängd avfall (Bro 2005). Liknande resultat redovisas på land 

vid Luleå Tekniska Universitet där invånarnas noggrannhet vid avfallshantering undersökts. 

De som hade sorteringsmöjligheter nära hemmet med tydliga fraktioner uppgav sig vara bättre 

på att sortera avfall än de som behövde ta sig en längre sträcka för att slänga sitt avfall 

(Dahlén 2014). I en studie om sopsortering har Roysson och Lundgren Lindberg (2008) 

kommit fram till att möjligheterna att sortera avfall ombord påverkar motivationen till 

avfallshanteringen.  
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Teo och Loosemore (2001) lyfter fram att tydliga förebilder i företags högsta ledning behöver 

föra fram budskapet om avfallshanteringen som en viktig fråga. De ekonomiska fördelarna 

med avfallssortering behöver presenteras genom tydlig information samt utbildning kring 

genomförande. Utbildningen till utövare beskrivs som en viktig del för att göra dem medvetna 

om de långsiktiga anledningarna att sortera och ta hand om avfall. Tollin och Utter (2014) 

förklarar felsorterat avfall dels på grund av okunskap från besättningsmedlemmar. Detta 

beroende på kulturella skillnader där avfallshantering i vissa länder innebär att slänga avfall 

på gatan. En annan anledning de kom fram till är bristen på kärl för fraktioner ombord vilket 

leder till att fraktioner blandas och måste benämnas “restavfall” istället för att kunna 

återvinna det.  
 

Enhetligare avfallshanteringssystem i hamnar efterfrågas från både hamnar (Bro, 2005) och 

fartyg (Roysson och Lundgren Lindberg, 2008). Integrering mellan fartyg, hamn och kommun 

har undersökts av Roysson och Lundgren Lindberg (2008) där ett flertal problem som berörde 

avfallssorteringen i Kalmar hamn lyftes fram. Fartygskaptener som blivit intervjuade ansåg att 

tillgången till miljöstationer och möjligheten till att sortera avfallet på ett korrekt sätt var 

begränsade och det medförde att motivationen minskade till att sortera avfallet. Teo och 

Loosemore (2001) lyfter på samma sätt fram vikten i platsspecifik information där avfallet 

skall sorteras för att underlätta sorteringen. Bro (2005) har kommit fram till att direktiven för 

avfallshanteringen i hamnar är för öppen varför olika system för avfall implementerats.  

 

Hamnarna efterfrågar strängare regler och tydligare “guidelines” då de saknar kunskap om 

hur avfallssystem fungerar. Det framkom även från Roysson och Lundgren Lindberg (2008) 

förslag på förbättringar från vissa av fartygskaptenerna som menade att det skulle underlätta 

och motivera till ett bättre samarbete mellan fartyg och hamn. Dessa var till exempel 

bemannade miljöstationer där besättningen kunde få hjälp att lämna avfallet i rätt behållare 

eller en mobil miljöstation som kunde förflyttas till fartyget.  

 

Kalmar hamn och Kalmarsundsregionens renhållare menade att det inte fanns någon större 

mening i att ha en miljöstation när fartyg som anlöpte Kalmar hamn inte skötte 

avfallssorteringen på ett tillfredsställande sätt. Det var något som baserades på deras egna 

studie utförd år 2007 som i sin tur medförde att de var tvungna att minska antalet 

sorteringsmöjligheter. Att poängtera är att denna studie utfördes innan det fanns regler för 
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huruvida fartyg skulle sortera sitt avfall i enlighet med hamnens mottagningsmöjligheter. 

(Roysson och Lundgren Lindberg, 2008) 

 

Flera punkter som Teo och Loosemore (2001) kommit fram till som inte återfunnits i annan 

tidigare forskning handlar om att ta in avfallshanteringen i ett större perspektiv. Ledningen för 

företag måste skapa tydliga kanaler för kommunikation kring avfallshanteringen och införa 

avfallshanteringen på alla nivåer rättvist för att öka den kollektiva känslan att sortera avfall. 
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6 Resultat 

6.1 Litteraturstudie 
Vid litteraturstudien framkom flera tydliga skillnader mellan det nya reviderade Annex V som 

trädde ikraft år 2013 och den gamla versionen av Annex V som numera är inaktuell. Annexet 

har blivit mer användarvänlig och förklarar begreppen tydligare vilket gör att resten av texten 

blir mer lättförståeligare och flyter på bättre. Första avsnittet i Annexet är mycket mer 

omfattande med många fler definitioner av svårförstådda ord som i det gamla avsnittet var 

mer utspridda över flera avsnitt. En ny förändring är att fartyg endast får släppa ut avfall om 

det är “på väg”. Det enda undantaget från att fartyget inte behöver vara på väg är om 

matavfallet är skadligt för besättningen att ha kvar ombord. Den reviderade versionen av 

Annex V gäller numera för fartyg över 100 bruttoton eller fartyg som transporterar 15 

personer eller mer, skall ha en giltig avfallshanteringsplan. Fartyg på 12 meter eller mer samt 

plattformar skall belysa för besättningen och passagerare avfallsdirektiven i MARPOL Annex 

V. 
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Tabell 1. Tabell över MARPOL Annex V 
 

Plast  

Var och är fortfarande förbjudet i alla former att slängas överbord. 

Spolvatten och Lastrester 
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Om fartyget befinner sig mer än 12 nautiska mil från land får lastrester, spolvatten från 

lastutrymmet, spolvatten från övriga fartyget och rengöringsmedel släppas ut om det inte är 

skadligt för den marina miljön. Rester i form av flytande trämaterial, tågvirke och 

förpackningsmaterial får inte längre slängas överbord. 

 

Papper, glas, metall etc. 

Får inte längre slängas i havet. Innan var det tillåtet om fartyget var utanför specialområde 

och minst 12 nautiska mil från land. 

Matrester 

Får inom specialområde inte längre slängas i havet om det inte är kört genom en avfallskvarn 

med en öppning av max 25 millimeter och om det skall slängas i havet inom ett 

specialområde skall det vara minst 12 nautiska mil från land. Utanför specialområde är 

reglerna densamma, 12 nautiska mil från land får matrester som inte körts genom en 

avfallskvarn slängas. Om avfallet körts genom en avfallskvarn med en öppning av minst 25 

millimeter får det slängas 3 nautiska mil från land 

Aska från incinerator 

All aska från incinerator skall numera skickas iland. Innan fick askan slängas överbord om 

den inte innehöll plast, dock på ett minsta avstånd av 12 nautiska mil från land. 

Fett från matlagning 

Innan det nya reviderade MARPOL Annex V fanns det inga bestämmelser om fett från 

matlagning varför det kunde ha slängts i havet. Enligt den nya versionen är det förbjudet att 

slänga det i havet. 

Djurkadaver 

Enligt den äldre versionen av MARPOL Annex V fick djurkadaver slängas i havet om 

fartyget befann sig minst 100 nautiska mil från land. Enligt gällande Annex får fartyg 

fortfarande slänga djurkadaver överbord men nu skall det göras så långt ifrån land som 

möjligt. 

 

Förändringar som inte berörs i tabellen 

Avfallsdagboken: Avfallsdagboken har ändrats med tillökning av kategorier, några är 

likadana och några nya. 

• Gamla: Kategori 1-6. 1-Plast, 2-Flytande trämaterial, tågvirke och 

förpackningsmaterial, 3-Finfördelat papper, glas, metall etc, 4- Pappersprodukter, glas, 

metall, etc, 5-Matavfall, 6-Incineratoraska 
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•  Nya: A-Plast, B-, C-Hushållsavfall, pappersprodukter, glas, metall etc, D-Fett från 

matlagning, E. Incineratoraska, F. Driftsavfall, G-Lastrester, H-Djurkadaver, 

            I. Fiskeredskap 

 

 

2012 Guidelines for the implementation of MARPOL Annex V 

En guide till hjälp för myndigheter, rederier, lastägare, hamnarbetare, terminalarbetare, 

besättningar och andra fartygsrelaterade organisationer att assistera vad Annex V innebär och 

hur det skall efterlevas. Guiden belyser hur fartygen skall hantera, förvara, minimera och göra 

sig av med sitt avfall. Ett exempel är när en skeppshandlare kommer med träpallar inpackade 

för skydda varorna. Då skall fartyget försöka packa upp och skicka med träpallarna och 

emballaget tillbaka med skeppshandlaren. 2012 Guidelines tar upp hur utbildning och 

informationen runt Annex V lämpligt sköts samt hur länder skall låta sina hamnar sköta avfall 

från fartyg. Varje fartyg ska inneha en ny avfallshanteringsplan uppdaterad enligt den nya 

Annex V. Alla skyltarna ombord som förklarar vilket avfall som får dumpas i havet och var 

det får dumpas ska uppdateras och vara överensstämmande med Annex V från år 2013.  

Besättningarna ska belysas att avfallsdagboken skall fyllas i enligt vad som står i Annex V 

och att sorteringen av avfallet skall göras enligt gällande Annex V och fartygets specifika 

avfallshanteringsplan. 
 

6.2 Intervjuer 
I kapitlet redovisas de resultat som framkommit under intervjuerna. Resultatet kommer sedan 

diskuteras mot den tidigare forskningen i diskussionen. Resultatet redovisas som en löpande 

text där det relevanta ur de transkriberade intervjuerna presenteras.  

Samtliga respondenter i studien är anonyma och har i resultat tilldelats en siffra då deras olika 

erfarenheter samt antal år till sjöss är relevanta för resultatet. 

 

Respondent 1: 9 år till sjöss, 9 år som nautiskt befäl varav 6 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av tankfartyg på oceanfart samt passagerarfartyg i närfart. 

Respondent 2: 36 år till sjöss, 29 år som nautiskt befäl varav 24 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av roro-fartyg på trampfart i Europa. 

Respondent 3: 44 år till sjöss, 34 år som nautiskt befäl varav27 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av roro-fartyg på oceanfart. 
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Respondent 4: 14 år till sjöss, 8 år som nautiskt befäl varav 3 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av tankfartyg och supplyfartyg på ocean- samt europafart. 

Respondent 5: 15 år till sjöss, 10 år som nautiskt befäl varav 6 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av roro-fartyg på europafart. 

Respondent 6: 7 år till sjöss, 3 år som nautiskt befäl varav 2 år som ansvarig för avfall 

ombord, erfarenhet av passagerarfartyg på oceanfart samt närfart i Asien samt roro-fartyg i 

europafart samt Afrika. 

 

Av de sex respondenterna var majoriteten direkt medvetna om uppdateringen av Annex V 

2013. En respondent mindes inte helt men efter lite information om förändringarna var även 

denna medveten om att förändringar hade skett. Fler av respondenterna menade dock att 

förändringarna knappt märkts av ombord då sortering samt lämnade av avfall i hamn 

implementerats innan år 2013. Respondent 3 exempelvis har seglat till bland annat Australien 

och USA där regler gällande avfall sedan slutet på -90 talet varit mycket strängare än i 

exempelvis Europa. Detta gjorde att övergången ombord inte hade märkts av i större 

utsträckning. Liknande fenomen kan understrykas av respondent 6 som seglat under finsk 

flagg i Östersjön där HELCOM styrt avfallsprinciper sedan år 2000. Dennes erfarenhet var att 

inga förändringar skett ombord första januari år 2013 då allt avfall redan innan sorterades och 

skickades iland. Dock hade samma respondent, i samma rederi bytt fartområde från Östersjön 

till Medelhavet. Samma regler för avfallssortering gällde fortfarande ombord men då avfallet 

lämnas iland i Algeriet kunde respondenten inte göra annat än se på när allt det sorterade 

avfallet töms i en och samma container på kajen. Detta skapar problem då avfallskvittot de 

fick från hamnen inte specificerade vilka fraktioner och mängder av dessa som lämnats. För 

att kunna specificera fick respondenten själv uppskatta mängden av de olika fraktionerna. 

 

”Vi fick höfta till hur mycket vi hade slängt av de olika avfallskategorierna.” 

 

Största problemet med avfall var samtliga respondenter eniga om, divergensen av 

avfallshanteringssystem i hamnarna. Att de internationella reglerna för avfallshantering bara 

gäller till havs på fartyg löser bara halva problemet. Detta gör inte att arbetsbelastningen ökar 

men en viss hopplöshet införlivades hos de sjömän som tvingas lämna sorterat avfall i en och 

samma container. Ett annat problem med oenigheten av avfallsmottagningssystem i hamnar 

kan drabba fartyg på trampfart. Respondent 4 berättade om problem med att få iland avfall då 

de gick på trampfart där hamnarna inte hade information om avfallshantering. Respondenten 
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efterfrågade ett system där avfall skall vara en självklarhet, ett system där agenten frågar hur 

fartyget vill göra med sitt avfall och hur mycket de har.  

 

”Jag vill att agenten skall fråga mig hur mycket avfall vi har, inte att jag skall behöva 

leta fram uppgifter om vem som tar emot avfall.” 

 

Respondent 2 såg också tydligt att en stor del av problem med avfall finns då regelverk 

saknas. Respondenten efterfrågade tydligare internationella riktlinjer och tycker att de som 

bör kunna påverka i frågan är MARPOL. 

 

”De stora dinosaurierna, IMO och MARPOL m.m. är de som kan göra skillnad.” 

 

Respondent 2 menade även att de regler som finns behöver utvecklas för att bli tydligare 

genom förenklingar. 

 

Respondent 3 berättade om ett annat problem som uppstår på grund av kostnader för att lämna 

avfall. Vissa länder tar mycket höga avgifter för att ta emot avfall vilket respondent 3 

uttrycker kan leda till att avfall hamnar i havet på grund av att oseriösa rederier inte vill 

betala. Den berättar även att de brukade samla avfall från en jordenruntresa, vilket blev 

väldigt mycket, för att lämna i svenska hamnar av ekonomiska skäl.  

 

”Oseriösa rederier vill inte betala för att lämna avfall och dumpar det i havet. En båt 

jag arbetade på samlade vi stora mängder avfall från en hel jordenruntresa för att 

lämna avfallet i en svensk hamn då det var det billigaste alternativet.” 

 

Andra erfarenheter där det ekonomiska påverkat avfallshanteringen berättade respondent 1 

om. Respondenten fick i Sydamerika besök ombord av flera olika avfallsföretag som alla kom 

med diverse bestickning i form av exempelvis Tequila. Detta då det fanns flera företag som 

alla ville ta emot avfallet. En annan ekonomisk aspekt berättade respondent 4 där kostnader 

för avfall ingår i chartern för Statoil, där fanns ingen detaljerad uppdelning av fraktionerna för 

exempelvis återvinning av glas utan istället flera stora behållare för restavfall. Respondent 5 

berättade att de lämnade avfall var femte dag i hamn där ett företag kom och hämtade det. Av 

de intervjuade sticker avfallshanteringen ut för en av respondenterna, nummer 2. 

Respondenten berättade om tydliga miljöstationer i hamnen de anlöpte där avfall lämnades 
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fraktionsvis. Dock var detta inte något som infördes år 2013 då det redan tidigare 

implementerats. 

 

Förändringarna kring avfall ombord sedan första januari år 2013 har enligt majoriteten av 

respondenterna inte märkts av nämnvärt. Av olika anledningar på olika håll har strängare 

regler kring avfallshanteringen tillämpats redan tidigare. Skillnaden i arbetsbelastning sedan 

år 2013 i och med implementeringen av det uppdaterade Annex V verkar därför inte påverkats 

nämnvärt. Flertalet respondenter påpekade att den ökade arbetsbelastningen ombord skedde 

just vid införandet då nya skyltar skulle upp. Tre av respondenterna påpekade att ett ökat 

arbete med avfallshanteringen var att få alla i besättningen att förstå vikten av att sortera 

avfallet och inte slänga det överbord. 

 

”Största utmaningen är att få skeppskamraterna att följa nya regler.” 

 

Samma respondent berättade även att de ombord hade avfallsmöte två gånger om året där 

frågor och problematik kring avfall diskuteras. Utöver det hölls månatliga möten som ett 

forum där bland annat frågor och nya regler om avfallshantering kunde diskuteras. 

Respondent 6 berättade att alla i besättningen är skandinaver och vet vad det innebär att 

sortera avfall, därför hade arbetsbördan inte ökat som följd av att behöva lära sina 

skeppskamrater att sortera. Respondenten trodde dock med sina tidigare erfarenheter av 

blandbesättning och kulturella skillnader ombord att det kan leda till större arbetsbörda. När 

personer med kultur att slänga avfall på gatan iland skall lära sig att inte slänga avfall 

överbord och dessutom sortera avfallet kan det krävas arbete och tålamod. Respondent 3 hade 

erfarenhet i frågan om kulturella skillnader gällande asiater som inte förstod det västerländska 

tänket med återvinning. 

 

”De förstår inte alls det västerländska tänket att sortera och lämna iland avfall.” 

 

Dock menade respondenten att det finns en penetrerande arbetsmoral vilket gör att när de väl 

lärt sig att sortera avfallet behöver de inte förstå varför utan gör som de blivit instruerade. 

För att avfallshanteringen skall fungera optimalt behöver alla ombord vara medvetna om vad 

som gäller, respondent 3 berättar att de därför har en ansvarig på respektive avdelning 

ombord. Samma system fanns på majoriteten av de fartyg flera av respondenterna arbetat på. 

Vissa respondenter påpekar vikten i sitt eget ansvar medan andra menar att ju strängare 
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reglerna blivit med fler fraktioner ombord, ju mer ansvar krävs från samtliga i besättningen. 

Respondent 3 pratade om att alla ombord måste ta eget ansvar över sitt arbete, vilket gör 

befälhavarens arbete enklare. 

 

”På det perfekta fartyget har befälhavaren inget att göra.” 

 

Att ansvaret kräver arbete med besättningen intygade respondent 1 som varit med om 

situationer där kommunikationen med skeppskamrater inte fungerat. Trots att han förklarat 

motsatsen hade avfall hamnat i havet. Samma respondent lyfte även fram svårigheter i 

arbetsuppgiften att vara ansvarig för avfallet ombord. Särskilt på vissa fartyg då medlen för att 

sköta arbetet saknades. Detta var i flera fall bland annat små rum för avfall där flera fraktioner 

inte fick plats samt att rummen snabbt blev fulla. Respondenten menar att äldre fartyg med 

små soprum gör det mycket svårt för besättningen att fullfölja avfallsplanen. 

 

Förandet av avfallsdagboken ombord verkade genomgående inte anses vara en större 

arbetsbörda. Uppfattningarna om noggrannheten kring boken skiljde sig dock mellan 

respondenterna. Vissa menade att ifyllandet är mer av ett höftande av vad som slängs medan 

andra använde storleken på de avfallsbehållarna som används som mått varför mängden blir 

noggrann. Ytterligare ett sätt att notera mängden avfall nämndes av flera respondenter som 

angav att de tog mängduppgifter från de avfallskvitton de fått efter att ha lämnat avfallet. På 

det sättet stämmer alltid noteringarna i avfallsdagboken med de avfallskvitton som finns 

ombord. Respondent 4 berättade att det var noggrant när de låg till kaj då de som tidigare 

nämnts tar mängduppgifter från avfallskvittot. När de låg ute till havs höftas det med mängd 

samt tid då kocken slänger matavfall ombord. Respondenten berättade även att de trots de nya 

reglerna om avfallskvarn för matrester inte har någon sådan ombord. Kocken fick istället 

hacka upp matavfallet till begärd storlek innan det slängdes överbord. 

 

Majoriteten av respondenterna hade begränsad kunskap om vad guidelines från år 2012 var 

för något. Endast respondent 1 hade djupare kunskap om vad den innehåller. Efter förklaring 

till övriga respondenter hade alla en positiv inställning till guidelinsens innehåll samt dess 

användningsområden. Majoriteten av respondenterna berättade även att de använder sig av 

tipsen om hur fartyg skall minimera mängden avfall ombord. Samtliga respondenter såg 

positivt på ett framtida utökat användande av guidelinesen. Efter kort samtal kom hälften av 

respondenterna på att de både läst guidelinesen samt använt dem. 
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Genomgående fanns funderingar hos respondenterna om utveckling av Annex V där tydligare 

regler för hamnar skulle hjälpa till att föra miljöarbetet med avfallshantering framåt. Samtliga 

respondenter tyckte att skarpare regler för avfallshantering är positivt och ser fördelarna med 

det globalt ökande ansvarstagandet för våra hav.  

 

”Så länge länder tar extra betalt för att ta emot avfall kommer det finnas dem som 

startar pumpen till havs och hoppas på att inte bli upptäckta.” 

 

Samma respondent efterfrågade uppstramning av regelverk för att öka segregering av avfall 

ombord men tycker vikt bör läggas vid efterlevnad ombord för att få någon verklig 

förändring. Ett första steg är att avfallsavgiften skall ingå i hamnavgiften, något samtliga 

respondenter är överens om. Respondent 1 efterfrågar mer fokus på utbildning kring Annex V 

för att nå fram med arbetet. Samma person efterfrågade även tydligare och lättförståeligare 

Annex V där bestämmelserna skall kunna delas upp för de olika avdelningarna ombord.  

 

”Ett uppdelat Annex V där exempelvis maskin har en del och däck en annan kan öka 

intresset att läsa respektive del.” 

 

De respondenter som arbetade för stora etablerade rederier, fick av landorganisationen 

bearbetade dokument för att implementera reviderade MARPOL Annex V. I och med det 

hade båda två en enklare syn på implementeringen av den nya fartygsspecifika 

avfallshanteringsplanen ombord på de fartyg de arbetade. 
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7 Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur avfallshanteringen har förändrats ombord 

sedan förändringen av MARPOL Annex V från första januari 2013. Syftet bröts ned i följande 

frågeställningar: 
 

Hur har reglerna förändrats i MARPOL Annex V? 

Hur har förändringen implementerats ombord sedan januari år 2013? 

Hur upplevs förändringen i MARPOL Annex V av berörda ombord på fartyg? 

 

Resultatet från litteraturstudien visade skillnader för avfall som får slängas överbord mellan 

de olika annexen. Utöver spolvatten och lastrester från bulklaster är det numer endast 

matrester som får slängas överbord (International Maritime Organization, b, 2014 ). Resultatet 

av studien visade att införandet av MARPOL Annex V inte innebar några större skillnader då 

strängare krav redan implementerats ombord. Den som märkt av implementeringen 1:a 

januari 2013 mest märkte främst av att papper, glas, metall måste lämnas iland och får inte 

längre slängas i havet. Även matrester inom specialområde som nu måste ha körts genom 

matavfallskvarn märktes av då flera fartyg inte har denna kvarn ombord. En av 

respondenterna berättade att kocken hackade ner matavfallet för hand istället för kvarn vilket 

inte omnämns i MARPOL Annex V varför detta ej kan kommenteras. 
 

Resultatet från intervjuerna visade att samtliga respondenter visste att Annex V uppdaterades 

år 2013 men med varierande kunskap om vad som egentligen hade införts. Detta kan delvis 

bero på tidigare införande av andra regler gällande avfall exempelvis HELCOM (HELCOM, 

2014) som gjort att fartygen tidigare anpassat sig till en strängare lagstiftning. En stor 

förändring som implementerades år 2013 är att papper, glas, metall, etc. inte längre får 

slängas i havet (International Maritime Organization, b, 2014). Ingen av respondenterna har 

under de senaste åren slängt något av dessa avfall överbord varför den regeländringen inte 

märkts av. Detta kan även vara anledningen till att den uppfattade förändringen inte varit stor. 

Ett stort problem studien visat kan länkas till tidigare forskning som presenterats i arbetet. 

Samtliga respondenter efterfrågar internationella regler för avfallshantering i hamnar för att 

undvika problem med olikheter och efterlyser regler som gäller globalt. Teo och Loosemore 

(2001) nämner att engagemang måste visas på högsta nivå i organisationer samt att 
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infrastrukturen för avfall måste finnas vilket kan kopplas till respondenternas efterfrågan av 

att högre organ skall leda arbetet med avfall.  

 

I resultatet framkom vikten av tydligt regelverk från de större organisationer som styr 

sjöfarten. För ett fungerande avfallshanteringssystem i hamnar visar studien efterfrågan på 

regelverk från de NGO’s som har möjlighet att nå ut med en global påverkan. Detta visar även 

Bro (2005) som en viktig faktor för att lyckas få till en vidsträckt avfallshantering genom den 

efterfrågan som finns av ett tydligt regelverk. Att olika avfallshanteringssystem finns i olika 

hamnar är ett problem som enligt studien främst drabbar fartyg på trampfart, ett tydligt 

argument för internationella avfallsregler. Teo och Loosemore (2001) har kommit fram till att 

platsspecifik information samt utbildande aktiviteter kan hjälpa till att komma igång med 

avfallssortering och hantering. Resultatet från studien visade att övningar i form av 

exempelvis tipspromenader för att få besättningen aktivt deltagande kring avfallshanteringen 

skulle kunna ha positiv inverkan. Detta föreslås endast för besättningar där en 

avfallshanteringskultur inte redan innefattar sortering av avfall.  

 

Att olika mängder avfall lämnas i olika hamnar beroende på deras avfallssystem och 

kostnader visas i studien och bekräftas av svenska hamnar som efterfrågar ett gemensamt 

system för avfallshantering (Transportgruppen, 2012). De önskar en enhetlighet genom att 

göra avfallsmottagningen kostnadsbelagd utöver hamnavgiften. Resultatet av studien visar 

motsatsen, en önskan från befälen att kostnaden för avfallshantering skall ingå i 

hamnavgiften. Hade alla länder haft avgiften för avfallsmottagningen inkluderad i 

hamnavgiften skulle svenska hamnar inte särbehandlas med stora mängder avfall 

(Transportgruppen, 2012). Detta på grund av att svenska hamnar får ta emot stora 

avfallsmängder då det ingår i hamnavgiften. Studien kan bekräfta detta genom ett resultat där 

ett jordenrunt-gående fartyg samlade avfall från hela resan och lämnade iland allt i Göteborg, 

oproportionerligt stora mängder avfall.  

 

Resultatet visar att respondenter vars fartyg regelbundet anlöper samma hamnar uppgav att de 

ofta lämnade sitt avfall i en och samma hamn och att avfallshanteringen inte var ett problem. 

Detta mönster kan kopplas till både Dahlén (2014) och Lundgren Lindeberg och Roysson 

(2008) som beskriver att regler och tydlighet leder till ökad avfallshantering. Att endast lämna 

avfall i en hamn är genomförbart med en dispens från kravet att lämna avfall i varje hamn 
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(Sjöfartsverket, 2003) om fartyg går på en viss trad, då utfärdas ett specifikt certifikat för 

detta. 
 

De olika systemen för avfallshantering påverkar tydligt flera av respondenterna och deras 

skeppskamraters lust att sortera sitt avfall ombord. Detta problem berättar Tollin och Utter 

(2014) även påverkat Kalmar hamn som minskat antalet fraktioner då flera fartyg inte hade de 

fraktioner hamnen hade och sorteringen inte lönade sig. Detta är ett steg i fel riktning 

resulterat av de olika avfallssystemen i olika hamnar. Roysson och Lundgren Lindberg (2008) 

kom också fram till att tillgången på miljöstationer och möjligheten till att sortera avfallet på 

ett korrekt sätt minskar motivationen till att sortera avfallet. Att tillgång och tillgänglighet 

spelar in har även Dahlén (2014) kommit fram till. Dessa ser vi som en negativ spiral då 

fartygen inte sorterar sitt avfall kan inte hamnen erbjuda fler fraktioner. När hamnen inte 

erbjuder fler fraktioner och allt avfall hamnar i samma container försvinner lusten för 

sjöfararna att sortera sitt avfall. Detta kan förklaras genom en känsla av hopplöshet, där 

respondenterna efterfrågar ett system där avfall skall vara en självklarhet. Studien redovisar 

en efterfrågan på tydligare information från rederiets sida vad gäller rådande lagar. När nya 

regler kommer skulle det passa att få en genomgång av detta exempelvis på rederikontoret där 

de nya implementeringarna och nya rutiner kan penetreras för att nå förståelse.  

 

Olika ekonomiska förutsättningar i olika rederier och kostnader för avlämning av avfall i olika 

hamnar är en faktor som kan påverka uppfattningen om arbetet med avfall. Resultatet av 

studien visar ett problem med kostnader för att lämna avfall då länder tar mycket höga 

avgifter för att ta emot avfall. Detta kan uppfattas som en känslig punkt som kan göra att den 

avfallsansvarige kan hamna i konflikt med rederiet då höga kostnader vill undvikas men 

lagstiftningen nu förbjuder fartyg att dumpa avfall i havet. 
 

En annan ekonomisk aspekt studien redovisar är där kostnader för avfall i ett fall ingår i 

chartern hos ett rederi där befraktaren har ett eget avfallssystem. Detaljerad uppdelning av 

fraktionerna för exempelvis återvinning av glas saknas, istället finns flera stora behållare för 

restavfall. Även detta tror vi kan sätta den avfallsansvarige ombord klämd mellan rederiet och 

Annex V. Teo och Loosemore (2001) menar att det är viktigt att informera om de ekonomiska 

aspekterna med avfallssortering. Detta kan under denna punkt behöva förklaras genom de 

långsiktiga ekonomiska vinsterna samt miljövinsterna avfallssortering innebär. 
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7.1 Metoddiskussion 
I studien har metoderna valts utifrån frågeställningarna. Detta har för litteraturstudien 

inneburit att en komparationsmetod har tillämpats för att belysa likheter och skillnader mellan 

de två senaste versionerna av MARPOL Annex V. Genom att intervjuer nautiska befäl sökt 

svar på upplevelser och uppfattningar om implementeringen. 

 

En komparation i litteraturstudien blev naturlig då denna både letar efter skillnader och 

likheter (Ejvegård, 2012). Ett annat sätt att utföra litteraturstudien hade varit att jämföra flera 

för avfall styrande dokument för att nå en bredare förståelse för respondenternas erfarenheter 

av avfallshantering globalt. I detta fall hade studien blivit mer omfattande vilket kan anses 

vara för brett i en studie med denna omfattning. 
 

För att besvara frågeställningarna om implementeringen ombord och hur dem upplevts har 

respondenter ansvariga för avfall intervjuats. Att intervjuer valdes framför enkäter beror på 

den kvalitativa ansatsen i syftet. Syftet med intervjuerna var inte att på ett positivistiskt sätt 

utföra intervjuer för att rama in svar i faktarutor utan gällande upplevelser och känslor. De 

kvantitativa fakta som kunnat hämtas från respondenterna var i underläge mot de kvalitativa, 

varför en semistrukturerad intervju ansågs optimal. 
 

Intentioner att nå validitet i intervjuerna resulterade i att en pilotintervju genomfördes. För att 

nå ytterligare grad av validitet hade fler pilotintervjuer kunnat genomföras för att fastställa 

intervjufrågornas tydlighet. Då alla intervjuer hade genomförts konstaterades att fler 

pilotintervjuer inte var nödvändiga då alla respondenter uppfattade våra frågor på ett 

tillfredsställande sätt. Även formen intervjuerna utfördes på gav möjlighet att svara på frågor 

från respondenterna samt förklara om något varit otydligt. Detta hade inte varit möjligt på 

samma sätt vid exempelvis en enkätintervju. 
 

Den för studien presenterade tidigare forskningen har valts ut med grund av dess koppling till 

avfallshantering till sjöss, i hamnar och på land eller med koppling till förändringar och 

beteende vid avfallshantering. Om tidigare forskning riktats in mer specifikt på något av dessa 

ämnen eller åt helt annat håll hade diskussionen kring resultatet riktats åt ett annat håll. Med 

detta påpekas arbetets beroende av tidigare forskning så väl som den empiriska delen. 
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Olika bakgrund och olika sätt att hantera avfallet har gett arbetet en breddad bild av hur befäl 

ser på avfallshantering. Om en smal grupp nautiska befäl hade intervjuats, exempelvis endast 

befäl arbetandes på färjor i närfart, hade en större komparation kunnat ägnas åt hur 

förändringen av Annex V påverkat befäl olika. Med samma punkt i åtanke hade de nautiska 

befälen kunnat väljas med helt olika bakgrund genom att välja befäl med olika nationaliteter 

för att söka kulturella skillnader. 
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 8 Slutsats 
Förändringen av MARPOL Annex V år 2013 har enligt studien förändrats till viss del. 

Reglerna har på vissa punkter blivit strängare och på vissa punkter inte ändrats alls. 

Implementeringen har sett lite olika ut på de olika fartygen men i stort verkar större 

förändringar gällande avfallshantering skett redan tidigare. Detta på grund av andra regelverk 

med högre krav från exempel stater eller organisationer och även rederier som vill ligga i 

framkant med miljöprofilering. Studien visar att förändringen för de flesta inte upplevts göra 

någon större skillnad ombord. Det efterlyses att alla tar sitt ansvar gällande avfall från fartyg, 

inte bara fartygen utan även hamnar och landsorganisationer. Ett samarbete mellan olika 

avdelningar ombord kring avfall har på vissa fartyg utökats. 

 
 
 

 



 

33 
 

9 Vidare studier 
Viktiga ämnen att ta upp i vidare studier är hur världens sjöfartsländer kan ta ett gemensamt 

ansvar för att ta emot avfall från fartyg. Denna studie har visat en stor efterfrågan av 

internationell lagstiftning och system för hur avfall skall tas om hand i hamnar. I vidare 

studier kan frågan om hur en internationell lagstiftning för avfallssystem i hamnar kan 

implementeras och vad den skulle kunna omfatta ställas. 
 

En annan vetenskaplig lucka studien funnit är hur lastrester från övriga fartyg än bulkfartyg 

hanteras då MARPOL Annex V endast behandlar dessa lastrester. 

 

Något som framlyfts av flera respondenter är hur de kulturella skillnaderna spelar roll för 

inställningen till avfallshanteringen. Intressant vore då att undersöka hur dessa skillnader kan 

inverka på avfallshanteringen. 
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Bilagor  

1 MARPOL Annex V 

 
MARPOL Annex V (2013) består av tio förordningar och ett annex.  
 

• Förordning 1 Definitioner - Olika sorters ord är förklarade så läsaren skall förstå vad 

som står i texten. 

• Förordning 2 Tillämpning - Vilka fartyg regeln gäller för. 

• Förordning 3 Allmänna regler mot utsläpp av fast avfall i havet - Vad som inte får 

slängas i havet någon stans. 

• Förordning 4 Utsläpp av Fast avfall utanför special område - Vad som får slängas i 

havet om fartyget befinner sig utanför ett special område. 

• Förordning 5 De särskilda regler som gäller för utsläpp av fast avfall från fasta eller 

flytande plattformar - Vad som gäller angående fast avfall från en fast eller flytande 

plattform eller alla fartyg runt omkring. 

• Förordning 6 Utsläpp av fast avfall innanför special område - Regler som gäller för 

utsläpp av fast avfall innanför ett special område. 

• Förordning 7 Undantag - Undantag för fartyg i vissa speciella fall att inte behöva följa 

reglerna i de andra förordningarna. 

• Förordning 8 Mottagningsmöjligheter - Varje part har sitt ansvar vid avlämnade av 

fastavfall vid till exempel hamnvistelser. 

• Förordning 9 Hamnstatskontroll krav - Fartyget skall uppfylla kraven gällande fast 

avfall från de hamnstater som besöks. 

• Förordning 10 Skyltar, Avfallshanteringsplan och Avfallsdagboken -Förklaring 

gällande krav om skyltar som visar en förenklad version av MARPOL Annex V, 

information om hur avfallshanteringsboken skall skapas och följas och av vilka fartyg 

och information om hur avfallsdagboken skall fyllas och av vilka fartyg. 
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2 Intervjuguide 
 

Respondenten får en kort introduktion till studien och dess roll i denna genom presentation av 

frågeställning, syfte och frågeställning. Här ges en möjlighet för respondenten att ställa frågor 

om studien. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur avfallshanteringen har förändrats ombord sedan 

förändringen av MARPOLs Annex V från första januari 2013. Syftet kan brytas ned i följande 

frågeställningar 

 

Hur har reglerna förändrats i MARPOL Annex V? 

Hur har förändringen implementerats ombord sedan januari år 2013? 

Hur upplevs förändringarna i MARPOL Annex V av berörda parter ombord på fartyg? 
 
Om respondenterna 

• Hur många år har du arbetat till sjöss samt i vilken befattning? 

• Hur många år som nautisk befäl?  

• Hur många år har du haft ansvar för avfallet ombord? 

 

Arbetet ombord 

• Känner du till att MARPOL Annex V förändrades från och med 1 januari 2013? 

• Vet du i så fall vilka förändringar som skedde? 

• Vilka förändringar tycker du märkts av ombord?  

• Hur påverkas ni som arbetar ombord av de nya reglerna? 

• Hur noggrant följs MARPOL Annex V ombord på det fartyget du arbetar, är alla befäl 

införstådda i MARPOLs Annex V?  

• Hur har förändringarna av Annex V påverkat de nautiska befälen ombord och deras 

kunskap om Annex V? 

 

Avfallsdagboken 

• Hur ser du på förandet av avfallsdagboken? 
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Guidelines 

• Vad tycker du om 2012 GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF 

MARPOL ANNEX V? 

• Hjälper 2012 GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF MARPOL ANNEX 

V dig med arbetet eller blir det en större belastning för att du måste läsa i den också? 

 

Upplevd förändring av arbete 

• Har du upplevt någon förändring kring arbetet med avfallshanteringen ombord sedan 1 

januari 2013?  

• Hur har arbetsbelastningen påverkats i och med detta? 

• Hur har ansvarsfördelningen av avfallshanteringen ombord påverkats? 

 

Övrigt 

• Vad tycker du är det positiva och det negativa med det nya respektive det gamla 

Annex V? 

• Hur skulle du vilja utveckla eller förändra Annex V? 

• Vad tycker du om utbildning kring Annex V?  

• Har respondenten någonting mer att tillägga till arbetet? 
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3 Mailförfrågan om intervju 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid sjöfartshögskolan i Kalmar som nu under vårt sista år skall skriva ett 

examensarbete. Den studie vi genomför rör avfallshantering ur perspektivet hur det förändrats 

sedan ändringen av MARPOL’s Annex V uppdaterades och började gälla första januari 2013. 

Av denna anledning vill i vår studie intervjua befäl som seglat innan och efter förändringen 

trädde i kraft för att få svar på hur förändringen har påverkat arbetet ombord.  

 

Om ni vill ställa upp på en intervju är vi mycket tacksamma. Vi planerar att intervjun inte 

skall ta mer än 30 minuter och genomför den personligen eller via telefonen vilket vi kan 

komma överens om efter era önskemål. Full anonymitet av respondenter tillämpas i studien. 

 

Vi svarar gärna på frågor om det är något om studien eller ert deltagande ni undrar över, ni 

kan nå oss på följande email: jr222nk @ student.lnu.se eller os222cp @ student.lnu.se 

 

Vänliga hälsningar 

Jenny Rönnblom, Oskar Sigurdh 

 

	  


