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Abstract 
There  are  today  large  amounts  of  contaminated  sediments  in  the  Baltic  Sea.  These 
contaminants are the result of many years  industrial activity where the contaminants have 
not been  taken care of and  just  released out  in  the water. When ports want  to dredge  in 
their  fairways and harbor areas  the  contaminated  sediments need  to be  considered  since 
they  are  a  environmental  risk.  The  development  in  this  area  has  been  slow  and  new 
techniques have just recently made its way into dredging operations in the Baltic Sea region. 
As a result of this there are no clear methods for implementing new techniques today. This 
study aimed to bring light to which factors are important when it comes to which technique 
is used and what would make the users want to invest in new techniques. In order to find a 
method  for  how  implementation  of  new  techniques  for  dredging  and  management  of 
contaminated  sediments  this  study has  looked  into which  factors are of most  importance 
when choosing technique. It has also aimed to answer which stakeholders have the biggest 
influence in the choice.  

This work has been done as a part of the Baltic Sea region project SMOCS together with the 
company  Ecoloop.  The  result  is  based  on  an  interview  study with  3  ports  in  Sweden,  3 
Swedish contractors, 4 Swedish government authorities as well as  the port of Gdynia and 
port of Kokkola.  

This study has shown that the most important factors when  it comes to which technique  is 
used are the economical and environmental aspects as well as the relation between the two. 
It seems as though a common goal has not been set when it comes to dredging and how we 
could  treat  contaminated  sediments.  Ports  and  contractors  do  not  share  a  common  goal 
with the government authorities. The key stakeholders in the dredging process are the port, 
the  contractors,  the  government  authorities  as well  as  the  consultants. However  Swedish 
ports  only  perform  larger  dredging  operations  when  there  is  a  need  for  it.  When 
implementing a new technique focus should therefore be put on the other stakeholders who 
come in contact with dredging operations more frequently.  

 

Keywords 
Contaminated sediments, dredging, sustainability, learning, implementation of technique 
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Sammanfattning 
Det  finns  idag  stora  mängder  förorenade  sediment  i  Östersjön.  Dessa  föroreningar  är 
resultatet  av  flera  års  industriell  verksamhet  där  föroreningarna  inte  tagits  omhand  utan 
släppts rätt ut i vattnet. Tekniken för att muddra upp och ta hand om dessa muddermassor 
har under de senaste decennierna inte utvecklats så mycket i Norden. Men utvecklingen har 
börjat  komma  igång och  i  andra delar  av  Europa och USA har några nya metoder  för  att 
hantera  sediment  börjat  användas.  Ett  problem  som  vi  står  inför  är  dock  hur  vi  ska 
implementera  ny miljövänlig  teknik  för muddring  och  hantering  Sverige  och  andra  länder 
kring  Östersjön.  I  detta  arbete  har  problematiken  kring  implementering  av  ny  teknik 
studerats  genom  en  intervjustudie med  hamnar,  entreprenörer  och myndigheter  främst  i 
Sverige men även några hamnar runt Östersjön. På hamnarna har miljöansvarig för hamnen 
intervjuats  och  de myndigheter och  entreprenörer  som  varit med  i  studien  är  de  som  är 
kopplade  till  den  pilotstudie  som  görs  i  Gävle  hamn.  Arbetet  har  utförts  som  en  del  i 
projektet SMOCS i samarbete med företaget Ecoloop.  

För att finna en metod för hur  implementering av ny teknik för muddring och hantering av 
förorenade sediment  i hamnområden kan gå  till har denna studie undersökt vilka  faktorer 
som är viktiga vid val av teknik, vilka aktörer som är delaktiga i beslutet samt hur detta kan 
göras  för  att  främja  en  hållbar  utveckling.  I  dagsläget  verkar  det  inte  finnas  några  klara 
implementeringsmetoder  för  ny  teknik  eftersom  utvecklingen  inom  det  här  området  inte 
varit  så  stor  de  senaste  åren. Det  är  först  nu  som  nya metoder  att  hantera  och muddra 
förorenade massor kommit in på marknaden i Sverige och Norden.   

Studien  har  visat  att  faktorer  som  är  viktiga  vid  val  av  teknik  är  framförallt  ekonomi  och 
miljöpåverkan.  Även  relationen mellan  ekonomin  och  de miljömässiga  fördelar  tekniken 
erbjuder  är  viktiga  att  ta  ställning  till.  De  aktörer  som  är  viktigast  vid  valet  av  teknik  är 
hamnen,  entreprenören, myndigheterna  samt  konsulterna.  Däremot muddrar  endast  de 
flesta hamnarna i större omfattning när behovet uppstår och därför bör störst vikt läggas vid 
de övriga aktörerna. Förslag till hur ny teknik kan implementeras i framtiden, som diskuteras 
i studien, har som mål att öka aktörernas  förståelse  för olika  intressen som  finns hos olika 
aktörer samt att öka förståelsen för begreppet hållbar utveckling.  

 

Nyckelord 
Förorenat sediment, muddring, hållbar utveckling, lärande, teknik implementering 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Kartläggningar  har  visat  att  stora  delar  av  sedimenten  kring  kustområdena  i  Östersjön 
innehåller  föroreningar. Detta arbete har gjorts som en del  i EU‐projektet SMOCS. SMOCS 
(Sustainable  management  of  contaminated  sediments)  arbetar  med  hur  hanteringen  av 
förorenade sediment bör hanteras  i framtiden. Sedimenten  i Östersjön har förorenats med 
giftiga avfall på grund av många års industriell verksamhet (SMOCS, 2010). Föroreningar som 
främst hittats  är dioxiner, PCB,  TBT, PFOS och  tungmetaller  vilka  kan ha  stor  inverkan på 
ekologin.  
 
Underhåll och utveckling av hamnarnas verksamheter kommer att leda till att flera miljoner 
kubikmeter  sediment kommer att muddras upp  inom de kommande åren  (SMOCS, 2010). 
Muddring  innebär att bottensediment  tas upp, vanligt  vis genom att gräva eller  suga upp 
massorna. Det behövs därför åtgärder för att hantera det redan förorenade sedimentet på 
ett hållbart sätt som minimerar miljöeffekterna och det är det som SMOCS arbetar  för att 
uppnå. Projektet har medarbetare  i Sverige, Finland, Lettland, Polen och Tyskland samt ett 
samarbete med ett flertal marina organisationer och myndigheter.   
 
Utvecklingen  inom  muddrings‐  och  hanteringstekniker  har  gått  långsamt,  men  nya 
miljövänliga tekniker  inom det här området kommer allt mer. Ett problem är dock att få  in 
den nya tekniken på marknaden. I ett muddringsprojekt är flera aktörer inblandade och kan 
påverka  valet  av  teknik. Det  är därför en  komplex process och hur  implementering  av ny 
teknik skall göras är inte helt självklart.  

 
 

1.2 Problemställning 
Den övergripande problemställningen som arbetet syftar till att besvara är: 

Hur  kan  ny  teknik  för muddring  och  hantering  av muddermassor  implementeras  för  att 
främja en hållbar utveckling? 

För att lättare kunna besvara denna fråga har den brutits ner i mindre frågeställningar.  

• Hur ser metoderna för muddring och hantering av förorenade sediment ut? 
• Vilka metoder är vanligast idag för att implementera ny teknik i verksamheterna? 
• Hur stort inflytande har olika aktörer över teknikvalet? 
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• Vilka förbättringar bör göras när det gäller implementering för att få ett bestående 
resultat? 

• Hur kan man stimulera till djupare lärande som kan bidra till en hållbar utveckling av 
verksamheten? 

 
 

1.3 Avgränsningar 
Det finns flera metoder och tekniker för att muddra och hantera muddermassor. De är mer 
eller mindre vanliga i muddringsprojekt. En viss avgränsning i tekniker som tas upp kommer 
därför att göras utefter metodernas användning och deras miljöpåverkan. Det finns även en 
mängd tekniker för att behandla förorenade muddermassor, men eftersom dessa inte är av 
så  stor  betydelse  i  mitt  arbete  kommer  de  endast  att  diskuteras  övergripande.  Det 
pedagogiska  ämnesområdet  är  även det mycket omfattande  varför en  avgränsning måste 
göras av belysta teorier.  Intervjustudien har angränsats till miljösamordnare på de hamnar 
som  arbetar  inom  SMOCS  projektet  och  kringliggande  aktörer  så  som myndigheter  och 
entreprenörer som berör fallet i Gävle hamn. På så vis fås både ett Östersjöperspektiv samt 
ett  aktörsövergripande  perspektiv.  Att  inkludera myndigheter  och  entreprenörer  i  övriga 
SMOCS  länder  hade  lett  till  en  allt  för  tidskrävande  intervjustudie  som  inte  ryms  inom 
examensarbetets tidsram.    
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2. Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Hållbar utveckling 
Människans  framsteg  har  länge  byggt  på  tekniska  lösningar,  och  tekniken  kommer  att 
behövas för omställning till hållbar utveckling (s. 437, Wickenberg et al, 2004). Men tekniken 
måste  kunna  värderas  avseende  effekter  såväl  på  närsamhällen  och  hembygd  som  på 
globala  förhållanden.  Information  om  olika  tekniker måste  utformas  så  att människorna 
förstår  och  väljer  det  som  totalt  sett  leder  till minskade  behov  av  biologiskt  produktiva 
arealer.  

Människan har  inte bara ansvar för sig själv och sina medmänniskor (s. 437, Wickenberg et 
al, 2004). Hon har också ansvar för de ekosystem som hon själv är beroende av för tillgång 
på  friskt  vatten och mat,  till  syre  i  luften och ett  klimat,  som det  går  att  leva  i,  samt  för 
variation och allmänt välbefinnande. Förutom en vetande måste hon också vara en vårdande 
människa för att klara resan till det hållbara samhället.   

 
 

2.1.1 Bruntlandsrapporten 
1972  hölls  en  FN‐konferens  i  Stockholm  om  den  mänskliga  miljön.  Konferensens 
övergripande  tema  En  enda  jord  antyder  att  FN  ansåg  att miljöfrågan  nu måste  angripas 
globalt, utifrån en övergripande och samordnad startegi. I Generalsekreterarens rapport från 
1969  förklaras varför miljöfrågan blivit  så angelägen under 1960‐talet och  föranlett FN att 
sammankalla en konferens:  

För  första  gången  i mänsklighetens  historia  existerar  en  global  kris  som 
berör  både  i‐  och  u‐länder. Den  gäller människans  relation  till  din miljö. 
Oroande  tecken  har  varit  synliga  länge:  befolkningsexplosion,  en mäktig 
teknologisk expansion som  inte anpassats till miljöns villkor, förstörelse av 
odlad  jord, städernas oplanerade  tillväxt, krympande öppna områden och 
en ökad risk  för utrotning av många  former av djur‐ och växtliv. Det  finns 
ingen  tvekan om att  framtida  liv på  jorden  kommer att hotas om denna 
fråga får fortgå. (s. 46‐47,  Olsson, 2005) 

Hållbarhetstänkandets  grundläggande  struktur  utvecklades  inför  och  under  1972  års 
konferens  i Stockholm  (Olsson, 2005). Då  sattes agendan och det  formulerades en allmän 
utvecklings‐  och  miljöproblematik.  Detta  tänkande  kom  senare  att  presciseras  i 
Brundtlandrapporten genom begreppet hållbar utveckling.   
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På  uppdrag  av  United  Nations  Environment  Programme  (UNEP)  presenterades  1980  i 
programmet World Conservation Strategy (WCS), en strategi för utveckling och bevarande av 
levande såväl som icke levande resurser (Olsson, 2005). Genom dessa tankar introducerades 
idén om hållbar utveckling. Det blev en brobyggare mellan  två  frågor som  tidigare ansetts 
oförenliga – bevarande och utveckling. WCS såg ekonomisk utveckling som en förutsättning 
för bevarande, inte som ett hinder.   

FN tillsatte 1983 en grupp  för att analysera de kritiska miljö‐ och utvecklingsfrågorna  (SOU 
2004:104).    Gruppen  –  Världskommissionen  för  miljö  och  utveckling,  kom  att  kallas 
Brundtlandkommissionen  efter  ordföranden  Gro  Harlem  Brundtland.  Kommissionen 
utarbetade en  rapport – Brundtlandrapporten även kallad Vår gemensamma  framtid, som 
för första gången gav begreppet hållbar utveckling ett internationellt genomslag.  

I rapporten definieras hållbar utveckling som: 

”Utveckling  som  tillfredsställer  dagens  behov  utan  att  äventyra 
kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.”   

              (Vår gemensamma framtid, 1988) 

I rapporten belystes även de tre dimensionerna av hållbar utveckling, den globala aspekten 
samt generationsperspektivet.  Brundtlandrapporten utgjorde grunden till det ramverk som 
stod till grund för FN:s miljökonferens i Rio 1992 (Nationalencyklopedin, 2010).  

 
 

2.1.2 Agenda 21 
Agenda 21 är en överenskommelse från FN:s konferens UNCED (United Nations Conference 
for Environment and Development) om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Det är ett 
handlingsprogram med mål  och  riktlinjer  för  att  uppnå  en  hållbar  utveckling  genom  att 
arbeta för att utrota fattigdom och hoten mot miljön (Brandt, 2000). Agenda 21 syftar på att 
föra hållbar utveckling in i det 21‐århundradet. Dessa riktlinjer är inte juridiskt bindande utan 
mer  starka politiska och moraliska  riktlinjer  som de  länder  som deltog  i  konferensen  står 
bakom.  

Rapporten betonar även vikten av det regionala, nationella och lokala arbetets betydelse för 
hållbar utveckling  (SOU 2004:104). Strax efter konferensen  i Rio kom ett  lokalt Agenda 21‐
arbete  igång  i  Sverige  och  redan  fyra  år  senare  hade  alla  Sveriges  kommuner  ett  lokalt 
Agenda 21‐arbete.  

Baltic 21 är en Agenda 21 för Östersjöregionen vilken 11 länder står bakom (SOU 2004:104). 
Baltic 21 gällde ursprungligen samarbetet  inom sju områden som ansågs ha en avgörande 
betydelse  för  en hållbar utveckling  i  regionen:  jordbruk, energi,  fiske,  skogsbruk,  industri, 
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turism och transporter. 2002 utökades  listan med Baltic 21 Education som arbetar med att 
främja utbildningen inom hållbar utveckling.  

Nyckeln  till  att  kunna  skapa  en  mera  hållbar  och  fredlig  värld  är 
kunskap. Omvandlingen till ett hållbart samhälle beror på invånarnas 
förståelse och handlingsförmåga. 

              (s. 45‐46, SOU 2004:104) 

 
 

2.1.3 Tre dimensioner av Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling kan ses ur tre dimensioner – sociala, ekonomiska och miljödimensionen. 
Dessa tre dimensioner ska ses som integrerade och är varandras förutsättning och stöd (SOU 
2004:104). Perspektivet hållbar utveckling  innebär att de tre dimensionerna ska förstås och 
hanteras  i ett  integrerat sammanhang. Hållbar utveckling  innebär att hitta balansen mellan 
de tre dimensionerna, se figur 2‐1.  

Vid  Johannesburg‐toppmötet  2002  om  hållbar  utveckling  fastslogs  det  att  all  utveckling 
måste vara hållbar och att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste  integreras 
(SOU 2004:104).  

 

Figur 2‐1 Tre dimensioner av hållbarhet (Greeneye, 2007) 

 

Sociala dimensionen  

Den  sociala  dimensionen  av  hållbar  utveckling  lyfter  fram  betydelsen  av  att  resurser, 
inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla människor får 
tillgång till social service och att  individen känner trygghet och delaktighet (SOU 2004:104). 
Den  sociala  dimensionen  kan  ses  som målet med  hållbar  utveckling  –  en  värld  där  alla 
människor  kan  få  sina  grundläggande  behov  tillgodosedda  utan  att  ekosystemets  gränser 
överskrids så att även kommande generationer kan tillgodose sina behov.  
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Miljömässiga dimensionen 

Miljödimensionen  handlar  om  att  värna  om  ekosystemens  tjänster  och 
återhämtningsförmåga,  vilka  är  en  förutsättning  för  en  långsiktig  social  välfärd  och 
ekonomisk  utveckling  (SOU  2004:104).  Eftersom människor  är  beroende  av  naturen  i  så 
många avseenden är det viktigt att den  inte utarmas. Utan ett  fungerande ekosystem kan 
inte hälsa och ekonomisk utveckling upprätthållas för dagens och kommande generationer. 
Den  miljömässiga  dimensionen  kan  därför  sägas  utgöra  en  yttre  gräns  för  att  hållbar 
utveckling ska vara möjlig.  

 

Ekonomiska dimensionen 

Ekonomisk tillväxt brukar ses som en förutsättning för att utveckling ska ske (SOU 2004:104). 
Men ekonomisk tillväxt är svår att nå om miljön i ett land försämras och om det inte sker en 
tillväxt  i människors välfärd när det gäller hälsa, utbildning etc. Den ekonomiska aspekten 
kan därför  inte utvecklas om de övriga dimensionerna  inte gör det, samtidigt som en social 
utveckling inte kan ske utan en ekonomisk tillväxt.  

 

 

2.1.4 Utbildning för hållbar utveckling 

Miljöministrarna i Europa, Kaukasus, Centralasien och Nordamerika träffades 2003 i Kiev för 
att diskutera utbildning för hållbar utveckling vilket mynnade i fem grundläggande principer:  

1. Utbildning  för hållbar utveckling är  till sin natur sektorsövergripande. Den omfattar 
ekonomiska,  sociala och miljömässiga dimensioner. Delaktighet och helhetssyn  ska 
prägla utbildningen. 

2. Studerande på alla nivåer ska uppmuntras till kritiskt tänkande och reflektion. Det är 
en förutsättning för ett konkret handlande för en hållbar utveckling. 

3. Hållbar  utveckling  ska  behandlas  i  alla  utbildningar  och  på  alla  nivåer  inklusive 
yrkesutbildning och vidareutbildning. 

4. Utbildning  är  en  livslång  process. Den  omfattar  formell,  icke  formell och  informell 
utbildning. 

5. Det övergripande målet  för utbildning  för hållbar utveckling är att ge medborgarna 
förutsättningar och makt att agera för en bättre miljö. Detta kräver att utbildningen 
är processorienterad och deltagarstyrd. 

(s. 42, SOU 2004:104) 
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För  att  utbildning  ska  kunna  bidra  till  en  hållbar  utveckling  räcker  det  dock  inte med  att 
sambanden  klarläggs  och  förstås.  Insikterna  behöver  förädlas  och  omvandlas  till  ett 
handlande som bidrar till en hållbar utveckling. 

Svårigheter  som  kan  uppstå  är  att  den  lärande  har  otillräckliga  kunskaper  inom  det 
naturvetenskapliga  området  för  att  kunna  ta  till  sig  och  medvetandegöra  innehåll  och 
samband  (Wickenberg  et  al,  2004). Om  det  saknas  en  övergripande  kunskapsstruktur  att 
relatera till medför det svårigheter att dra nytta av tidigare erfarenheter och bygga vidare på 
gammal kunskap.   

Handlingskompetens  är  ett  centralt  begrepp  i  en  utbildning  för  hållbar  utveckling    (SOU 
2004:104).  Det  inkluderar  både  kunskap  om  utvecklingen  och  vilja  att  påverka  denna. 
Utbildningen för hållbar utveckling kan således inte stanna vid att ge individen kunskaper om 
tillstånden  i  världen utan måste även underlätta  för  individen att  känna engagemang och 
vilja  att  handla  för  att  påverka  utvecklingen  i  en  hållbar  riktning.  Utbildning  för  hållbar 
utveckling  bör  därför  syfta  till  att  de  lärande  erövrar  förmåga  och  vilja  att  verka  för  en 
hållbar utveckling lokalt och globalt. (s. 12, SOU 2004:104) 

 

 

2.2 Pedagogiska teorier 
Pedagogik bidrar till en förståelse av lärprocesser och dess relation till innehållet. Människan 
lär  alltid  om  något.  Det  finns  alltid  ett  innehåll.  Genom  lärande  påverkas  och  utvecklas 
människan. Undervisning  bidrar  till  påverkansprocessen  och  är  ett medel  för människans 
utveckling  (Wickenberg  et  al,  2004).  Pedagogik  som  disciplin  får  oss  att  förstå  lärandets 
möjligheter.  

Det  finns olika  sätt att  se på  lärande  som  fenomen. Olika  teorier om  lärande har  lagt  sin 
fokus på olika aspekter av lärandet och studerat olika uttryck för det (Döös, 1997). Det finns 
teorier om att lärande sker med utgångspunkt i individen och den inre lärprocessen, genom 
yttre  beteendeförändringar  eller  utifrån  den  kontext  som  individen  befinner  sig  i 
(Wickenberg et al, 2004; Döös, 1997). Vissa vetenskapliga teorier och perspektiv på lärande 
arbetas  ibland  in  i  vårt  medvetande  att  det  blir  så  självklara  att  vi  inte  ser  dem  som 
lärandeperspektiv.  Det  är  då  svårt  att  se  andra  sätt  att  se  på  lärande  eftersom  en  viss 
förställning blivit  så dominerande.  Ett exempel på det  är  att  kunskapsförmedling ofta  ses 
som överförande av information och färdigheter från den som kan (läraren) till den som inte 
kan (eleven) (Säljö, 2000).  
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2.2.1 En historisk tillbakablick  
 

Behavioristiskt perspektiv 

Inom  behaviorismen  är  det  beteendet  som  ses  som  det  centrala  (Säljö,  2000).  Lärandet 
speglas därför som förändring av det yttre och observerbara beteendet. Det behavioristiska 
tankesättet har sitt ursprung i den ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlov (1849‐1936). 
Pavlov studerade hundar och deras reaktioner på betingade reflexer och kopplingen mellan 
stimulus och respons. Hundarna utsöndrade saliv varje gång de fick mat. Genom att ringa  i 
en klocka varje gång hundarna skulle  få mat  ledde det  tillslut  till att hundarna utsöndrade 
saliv endast vid ljudet av klockan. Betingning var på sin tid en revolutionerande upptäckt och 
kom att uppfattas som nyckeln till människors lärande och till förståelsen av hur vi förändras 
som ett resultat av våra erfarenheter.  

En annan av behaviorismens stora förespråkare var den amerikanska psykologen B.F. Skinner 
(1904‐1990). Han  vidgade  det  behavioristiska  synsättet  till mer  vardagliga  beteenden  och 
visade att betingning sker vid många fler tillfällen än de som är kopplade till reflexer. Skinner 
utvecklade något som kallas operant betingning (Säljö, 2000). Det grundar sig på antagandet 
att det är möjligt att öka eller minska förekomsten av vissa beteenden med hjälp av positiv‐ 
och negativ förstärkning. Förstärkning är uppenbarligen en viktig komponent i skapandet av 
beteenden och kan förekomma i olika former, t.ex. i form av lön, beröm eller uppmuntran.  

 
 

Kognitivism och konstruktivsim  

Fram till mitten av 1900‐talet var det behavioristiska synsättet på lärande det dominerande 
(Säljö, 2000). Därefter blev istället kognitivsimen allt mer vedertaget. Kognitivismen studerar 
tänkandets  roll  i  psykologiska  förlopp.  En  av  frontfigurerna  inom  kognitivismen  var  den 
schweiziske forskaren Jean Piaget som studerade teoretiska frågor om kunskapers ursprung 
och  utveckling.  Piaget  studerade  främst  barn  och  barns  utveckling.  Den  piagetanska 
utvecklingssynen  och  kognitivismen  företräder  en  konstruktivistisk  syn  på  mänskligt 
tänkande och lärande. Människan är således inte en passivt registrerande varelse och mottar 
sinnesintryck från omvärlden. Vi är istället aktiva och skapar meningsfulla helheter av det vi 
varseblir.  

Skillnaden mellan vuxnas och barns  lärande är enligt Piaget  förmågan att  tolka,  förstå och 
resonera (Säljö, 2000). Kognitiv utveckling har att göra med erfarenheter som korrigerar ens 
världsbild och därmed utvecklar intellektet. En grundläggande tanke inom Piagets synsätt är 
att  utveckling  sker  genom  två  samtidigt  verkande  processer:  assimilation  och 
ackommodation. Assimilation innebär att vi tar in och registrerar information om omvärlden. 
Vid  assimilation uppstår  inga överraskningar utan  allt  sker  så  som  vi  förväntat oss och  är 
därmed  endast  en  bekräftelse  på  vad  vi  redan  vet.  Ackommodation  å  andra  sidan  är  en 
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grundläggande förändrigt i vårt sätt att se på verkligheten. Individen måste då förändra sina 
kognitiva  strukturer  och  syn  på  omvärlden. Denna  förändrig  av  de  kognitiva  strukturerna 
utgör  själva  grunden  för  lärande.  Det  konstruktivistiska  synsättet  bygger  därmed  på  att 
individen tar in ny information och lär snarare än blir lärd. 

 
 
Pragmatism – Learning by doing 

 

I hear and I forget 
I see and I remember 
I do and I understand  
   Kinesiskt ordspråk  (s. 25, Rogers, 2007) 

 

Pragmatismen växte fram på den amerikanske kontinenten mot slutet av 1800‐talet. En av 
pragmatismens  frontfigurer  inom  pedagogiken  var  den  amerikanske  filosofen,  psykologen 
och pedagogen John Dewey (1859‐1952) (Stensmo, 1994). Dewey var  inspirerad av Darwin 
och ansåg att världen  ständigt  förändras. Eftersom världen är  föränderlig menade han att 
utbildning måste sträva mot framtiden, till  lösningen av framtida  individuella och kollektiva 
problem. På så vis förenar utbildningen individ och samhälle: föränderliga individer utvecklar 
samhället och ett föränderligt samhälle utvecklar individen.  

Dewey  ansåg  att  det  bästa  sättet  att  tillägna  sig  kunskap  är  genom  att  aktivt  handla  i 
situationer som liknar den där kunskapen en gång blev till (Stensmo, 1994). Han har myntat 
det kända uttrycket Learning by doing som sammanfattar hans teori kring lärande. I lärandet 
ska praktiska och teoretiska kunskaper vävas ihop och det är genom att aktivt pröva sig fram 
som ett långsiktigt lärande skapas. 
 
 
Sociokulturellt perspektiv 

Människor  lär sig under hela sitt  liv. Lärande är något som kommer naturligt och sker  inte 
bara  i  skolor  (Säljö,  2000).  I  många  sociala  situationer,  med  familj  och  vänner,  på 
arbetsplatsen eller  i  föreningen sker  lärande helt naturligt. Det  finns  i varje  trivialt samtal, 
handling  eller  händelse  en möjlighet  att  individer  eller  grupper  tar med  sig  någonting  de 
kommer att använda i en framtida situation.  

Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkten  i den  ryske psykologen Lev Vygotskijs 
(1896‐1934)  idéer  om  mänsklig  utvecklig  (Säljö,  2000).  En  av  utgångspunkterna  för  ett 
sociokulturellt  perspektiv  på  lärande  och  mänskligt  tänkande/handlande  är  samspelet 
mellan tänkande och handling å ena sidan och individers lärande å andra sidan.  
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Hur  lärande sker påverkas av den  tid och kultur vi  lever  i. De kulturella omständigheter vi 
lever i påverkar både vad eller hur mycket vi skall lära, men också de sätt på vilket vi lär och 
tar del av kunskaper (Säljö, 2000). Förändringar i lärprocesser och sätt att tänka kan relateras 
till  förändrig  i  tekniska  och  samhälleliga  förhållanden.  I  ett  samhälle  utan  skrift  är 
memorering av långa texter en viktig del i lärande, medan det idag anses som slöseri med tid 
att memorera  långa stycken  text. Det är  idag  istället viktigt att  lära sig  läsa och  förstå och 
kritiskt granska innehållet i texter för att lära sig hitta den information man söker.  

 
 

2.2.2 Erfarenhetslärande 
Som art är människan läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes mest utmärkande drag: 
förmågan  att  ta  vara  på  erfarenheter  och  använda  dessa  i  framtida  sammanhang  (Säljö, 
2000).  Lärande  kan  äga  rum  på  individuell  eller  kollektiv  nivå.  Individer  lär, men  det  gör 
också  kollektiv  som  föreningar,  företag,  organisationer  och  till  och  med  samhällen. 
Teknologisk  och  social  utveckling  påverkar  de  sätt  på  vilket  vi  får  del  av  information, 
kunskaper och färdigheter. Att lära är att förändra sitt sätt att tänka och/eller handla (Bron & 
Wilhelmson, 2007).  

Att  lära  genom  erfarenheter  är  ofta  något  som  inte  ses  som  lärande  utan  är  något 
grundläggande och som sker när människor är sysselsatta med något helt annat än att  lära 
sig (Bron & Wilhelmson, 2007). Erfarenhetslärande sker i huvudsak när vi utför uppgifter och 
reflekterar  över  specifika  sammanhang.  Det  är  väsentligt  att  ta  tillvara  på  och  använda 
erfarenheterna av de som lär (Rogers, 2007). Vid vuxenlärande är det möjligt att dra nytta av 
erfarenheter men det är viktigt att vara medveten om att de även kan sätta käppar i lärhjulet 
(Bron & Wilhelmson, 2007).   

Kolbs  modell  för  erfarenhetslärande  använde  han  för  att  diskutera  skillnader  i  olika 
individers  lärsätt  (Rogers,  2007).  De  flesta  vuxna  har  lättare  att  lära  inom  en  av  de  4 
lärstilarna, men vissa människor har  lika  lätt  inom alla fyra stilarna. För att nå ut till alla är 
det viktigt att ta hänsyn till de olika lärstilarna. Döös (1997) tolkar dock de fyra lärsätten som 
olika moment i lärprocessen där alla fyra är nödvändiga för att lärande skall ske, dvs lärande 
kräver en  fullständig cirkel. Pilarna  i  figur 2‐2  förbinder även  lärstilarna med varandra  i en 
given ordning där lärprocessen går från reflektion till sammankopplande av teoretiska idéer 
(Döös, 1997). 
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Figur 2‐2 Kolbs learning cycle ‐ modell för erfarenhetslärande (Den kvalificerade 
erfarenheten, s. 47, Döös, 1997; s. 26, Rogers, 2007) 

 

Kolbs fyra lärstilar: 

Divergeraren (idégivaren) vill ha en personlig och känslomässig koppling till det som ska läras 
och vill veta varför han/hon ska lära sig just det här (Nationellt centrum för flexibelt lärande, 
2008).  Divergeraren  lär  genom  konkret  upplevelse  och  reflekterande  observation. 
Nyckelfrågan för divergeraren är Varför?  

Assimileraren (förklararen) vill ha teori och fakta, lyssnar på experter (Nationellt centrum för 
flexibelt lärande, 2008). Han/hon lär sig genom föreläsningar, av experter och genom att läsa 
sig till kunskap hellre än att pröva sig fram. Nyckelfrågan för assimileraren är Vad?  

Konvergeraren  (sammanställaren)  är  inriktad  på  analyser  och  logiskt  tänkande  (Nationellt 
centrum  för  flexibelt  lärande, 2008). Han/hon tänker  först och handlar sen. Konvergeraren 
vill  ha  struktur  och  föredrar  en  styrd  inlärningsmetod.  Att  gå  från  teori  till  praktisk 
tillämpning av teorin passar bra. Konvergeraren är oftast mer intresserad av problemlösning 
än av människor och känslor. Nyckelfrågan för konvergeraren är Hur?  

Ackommoderaren (prövaren) är aktiv och handlingsinriktad (Nationellt centrum för flexibelt 
lärande, 2008). Han/hon vill gärna arbeta praktiskt och pröva och testa sig fram och  lär sig 
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bäst genom arbete  i mindre grupp eller projekt. Ackommoderaren  styr ofta  själv  sitt eget 
lärande genom att pröva sig fram. Nyckelfrågan för ackommoderaren är Om?  

 
 

2.2.3 Motivation  
Motivation är en viktig del  i  lärandet. Utan motivation kan du  inte och kommer du  inte att 
lära  dig  (Rogers,  2007). Det  är  därför  viktigt  att  ständigt  hålla motivationen  uppe  för  att 
behålla  lärande  på  arbetsplatsen.  Enligt  Bron  och Wilhelmsson  (2004)  skapas motivation 
genom kombinationen av positiva och negativa krafter hos  individen och omgivningen som 
baseras på individens förväntningar och värdet av att uppfylla dem.  

I lärande för en hållbar utveckling är motivationen en viktig del (SOU 2004:104). Motivation 
uppstår  när  de  lärande  upplever  att  det  de  lär  sig  är meningsfullt  både  för  nuet  och  för 
framtiden. Den meningsfullheten nås genom att klargöra Varför lärandet är viktigt.  

Det  brukar  talas  om  både  inre  och  yttre motivation.  Inre motivation  styrs  av  individers 
personliga  val  och  intressen  medan  yttre  motivation  syftar  till  att  uppnå  positiva 
konsekvenser och att undvika negativa. Att motivera en miljösatsning för ett företag kan ofta 
inte  göras  på  rent  affärsmässiga  grunder  utan  måste  ha  en  annan  anknytning 
(Naturvårdsverket, 2002). Där kanske motivationen måste  ligga på att  förbättra  relationen 
med företagets intressenter, att undvika ekologiska risker och kriser.  

 
 
Feedback 

Enligt Rogers  (2007) är det mycket viktigt med  feedback, beröm och kommentarer  för att 
stimulera till lärande. Men när det gäller vuxna är det viktigt att ge rätt kvantitet och kvalitet 
på  feedbacken. Skillnaden mellan  feedback och kritik är viktig att känna  till eftersom kritik 
ger motsatt effekt på lärande än vad feedback gör (Rogers, 2007). Medan feedback riktar sig 
till handlingen  riktar  sig kritik mot personen. För att ge  feedback är det viktigt att den är 
specifik  och  saklig,  att  personen  som  ger  feedback  är  lugn  och  utgår  ifrån  sig  själv  –  till 
exempel ”jag anser…”. När det gäller feedback är det viktigt att ge den så snart som möjligt 
för att främja ett långsiktigt lärande. Om den inte ges direkt är det möjligt att den goda eller 
dåliga vanan satt sig och att återkopplingen inte ger lika god effekt. En bra teknik för att ge 
feedback är att  först ge beröm  för något  för att sedan ge negativa kommentarer på något 
som kan förbättras. Feedback cykeln som visas  i figur 2‐3 visar hur feedback kan användas 
för att öka motivation och förbättra prestationer.  

 

19 



Prestation

FeedbackFörbättrad 
prestation

Motivation

 

Figur 2‐3 Förbättrings cykeln (s. 60, Rogers, 2007) 

 

 

2.2.4 Technology acceptance model 
Mot  slutet  av  1980‐talet  växte  teknologin  kring  internet  allt mer.  I  samband med  detta 
utvecklades teorier om hur människor tar till sig ny teknik och vad som är viktigt för att en ny 
teknik ska bli accepterad. Technology acceptance model utvecklades av Davis, Bagozzi och 
Warshaw  och  är  idag  en  av  de mest  använda modeller  för  att  förklara  användningen  av 
teknologi  i  samhället  (Teo,  2009).  I  denna modell  är  det  två  grundpelare  som  anses  vara 
nyckeln  till  acceptans  av  en  ny  teknologi  och  det  är  1)  teknikens  upplevda  nytta  och  2) 
upplevd användarvänlighet. Ursprungligen var även attityden till tekniken med som en del i 
modellen, men den togs senare bort även om alla inte anser att så bör vara fallet.  

 

 

 

Perceived usefulness 

 

 

 

Figur 2‐4 Technology acceptance model (Teo, 2009) 

 

 

Perceived Ease of Use 

Attitude toward the 
technology 

 

Intention to use 
 

Usage 
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3. Muddringsprojekt och lagstiftning 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
Muddring i ett hamnområde kan göras av två anledningar; hamnen vill utöka sin verksamhet 
genom  att  bredda  och  fördjupa  farleden  eller  för  att  sanera  området  från  förorenade 
sediment. Hur ett muddringsprojekt går till skiljer sig mellan olika länder. I Sverige börjar en 
muddringsprocess med att ett behov av att muddra uppstår i hamnen. Hamnarna kontaktar 
därefter kommunen eller länsstyrelsen där hamnen är belägen för att ansöka om tillstånd för 
att  utföra  muddring.  Därefter  görs  en  förstudie  av  det  aktuella  området  med  hjälp  av 
konsulter. En undersökning  kring miljöpåverkan utförs och om det  i den  framkommer  att 
muddringsprocessen  medför  stor  miljöpåverkan  krävs  en  utökad  undersökning 
(Miljösamverkan  Sverige,  2010).  Under  förstudien  undersöks  bottensedimentens 
sammansättning,  föroreningsgrad  och  typ  av  föroreningar.  Utifrån  resultatet  i 
förundersökningen  kan  hamnen  i  samråd med  konsulter  sedan  göra  en  bedömning  kring 
vilken muddringsteknik och hanteringsteknik som passar bäst. Därefter skickas en ansökan 
om tillstånd till miljödomstolen som avgör om den sökta vattenverksamheten får bedrivas. I 
ansökan  ska  olika  tänkbara  tekniker  och  alternativ  på  hur man  planerar  att  genomföra 
arbetet beskrivas. Miljödomstolen sätter sedan upp krav och särskilda villkor som kan vara 
förknippade med  arbetet,  som  till  exempel  när  på  året muddringen  får  utföras,  hur  stor 
grumlingen  får  vara  och  buller  som  uppstår  i  samband med  arbetet. När  tillståndet  gått 
igenom hos miljödomstolen sker en upphandling med entreprenörer som kan utföra arbetet 
med muddring och hantering av muddermassorna inom ramarna för de ställda villkoren.  

 

Figur 3‐1 Schematisk bild över ett muddringsprojekt 

 

 

3.2 Tillståndsprocessen  
Inför  ett  stort  muddringsprojekt  utförs  i  ett  tidigt  skede  ett  samråd  mellan 
verksamhetsutövaren,  i detta  fall hamnen, och  länsstyrelsen.  I detta  samråd  fastställs om 
verksamheten  förväntas  ha  ringa  miljöpåverkan  eller  betydande  miljöpåverkan.  Vid 
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betydande miljöpåverkan, som stora muddringsprojekt ofta klassas som, utförs då ett utökat 
samråd samt en mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning.  

När  miljökonsekvensbeskrivning  är  upprättat  skickas  den  tillsammans  med  en 
tillståndsansökan till miljödomstolen. Miljödomstolen kungör då förfrågan och ger samtliga 
remissmyndigheter möjlighet att yttra sig i frågan. Dessa yttranden vägs sedan samman och 
miljödomstolen  fastställer  en  dom  i  ärendet.  En  tillståndsprocess  enligt  11  kap.  9  § 
miljöbalken för vattenverksamheter kan sammanfattas enligt figur 3‐2. 

 
Figur 3‐2 Tillståndsprocessen för vattenverksamhet (Miljösamverkan Sverige, 2010) 

 

 

3.2.1 MKB - Miljökonsekvensbeskrivning 
Syftet  och  funktionen  av  en miljökonsekvensbeskrivning, MKB,  kan  variera  något mellan 
olika länder, men det finns en del gemensamma drag som kan sammanfattas i tre punkter:  

• MKB är en process som syftar till att  integrera miljöhänsyn när en verksamhet eller 
åtgärd  planeras,  utformas  och  beslutas.  På  så  sätt  bidrar  MKB  till  projektets 
miljöanpassning.  

• MKB är en process  som  syftar  till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter 
med  fler  intressenter  en  möjlighet  att  påverka  verksamheten/åtgärden  och  det 
beslutsunderlag som tas fram. 

• MKB  är  att dokument  som  ska  fundera  som beslutsunderlag  vid  tillståndsprövning 
och motsvarande. (I vissa länder kan MKB‐dokument vara själva tillståndsbeslutet). 

         (s. 10, Hedlund & Kjellander, 2007) 

 

 

3.2.2 Miljöbalken 
Miljöbalken  utgör  idag  kärnan  i  den  svenska  miljörätten.  Den  innebär  ett  bredare 
angreppssätt  för  verksamhetsutövares  skyldighet  att  förebygga  miljöproblem.  Balken 
innehåller regler som tidigare fanns i femton olika lagar och syftet med balken var att skapa 
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ett enhetligt och överskådligt regelverk för miljörätt (Wickenberg et al,  2004).  Miljöbalkens 
övergripande mål är att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människan har ett ansvar för att förvalta naturen väl 
(Miljöbalken, 1 kap. 1 § första stycket).  

Miljöbalken skiljer mellan tre vidsträckta verksamhetskategorier som på något sätt anknyter 
till nyttjandet av mark, anläggningar eller vatten: miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet 
och täcktverksamhet. Av dessa är det endast de två första som muddringsverksamhet faller 
inom (Wickenberg et al, 2004). I många länder klassas muddermasssor som miljöfarligt avfall 
(Aptiz et al, 2010).  Även i Sverige anses det vara avfall enligt definitionen av avfall i 15 kap 1 
§ Miljöbalken. I bilagan till avfallsförordningen (SFS 2001:1063) sorteras muddringsmassor in 
under punkten 17 05 05 om de innehåller farliga ämnen (farligt avfall) eller punkten 17 05 06 
(muddringsmassor som inte innehåller farliga ämnen)  (Miljösamverkan Sverige, 2006).   

Genom miljöbalken har miljörätt kommit in i den juridiska vardagen på ett helt nytt sätt än 
tidigare och är numera betydligt mer accepterat än tidigare. Viss kritik har dock riktats mot 
miljöbalken av  forskare  som menar att det  finns brister  i  förhållande  till målet om hållbar 
utveckling (Wickenberg et al, 2004).  
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4. Muddrings- och hanteringstekniker 
 

4.1 Historik 
Nordens hamnar och kustområden har sedan industrialiseringen tog fart i mitten 1800‐talet 
utsatts för föroreningar (Naturvårdsverket, 2003). Tekniken för hantering av föroreningarna 
var  från  början mycket  primitiv  i  de  fall  den  förekom  och  de mesta  av  föroreningarna 
hamnade  i vattnet. Kunskaperna om vilka miljö‐ och hälsoeffekter de hade var obefintliga 
fram till början av 60‐talet då Rachel Carsons bok Silent spring kom ut. Den fungerade som 
en  väckarklocka  för  vad  föroreningarna  hade  för  miljöeffekter.  I  och  med  denna 
uppmärksammade  bok  sattes  det  större  press  på  industrier  och  kommuner  att  rena  sina 
utsläpp, men trotts det släpps det fortfarande ut föroreningar av olika slag i vattendrag och 
kustområden. Många  av de  föroreningar  som  tidigare  släpptes ut  finns  fortfarande  kvar  i 
mark,  vatten  och  bottensediment  och  sprids  via  näringskedjor  vidare.  Hamnområden 
innehåller ofta TBT eftersom det tidigare användes på båtars skrov för att förhindra tillväxt 
av mikroorganismer  på  ytan  (Stichnothe  et  al,  2005).  Ackumulationen  av  TBT  har  ökat  i 
marina organismer och TBT anses idag som en prioriterad förorening enligt European Water 
Framework directive.  

Naturvårdsverket  har  uppskattat  att  det  finns  ca  40 000  förorenade  land‐  och 
vattenområden  i  Sverige  (Naturvårdsverket,  2007).  Länsstyrelserna  har  rapporterat  vilken 
förorening  som  bedöms  styrande  för  efterbehandlingsinsatserna  vid  länsstyrelsernas 
prioriterande  objekt.  I  diagram  4‐1  visas  fördelningen  av  de  vanligast  förekommande 
föroreningarna  i  länsstyrelsens  prioriterade  objekt. Den  dimensionerande  föroreningen  är 
ofta den förorening som både hör till de farligaste på området, men som även förekommer i 
stor mängd.  

 

Halogenerade kolväten 30%

Olja 10%

PAH (Polycykliska aromatiska 
kolväten) 10%

Metaller 45%

Annat 5%

Diagram 4‐1 Fördelningen av de vanligaste dimensionerade förekommande föroreningarna 
vid länsstyrelsernas prioriterade objekt (Naturvårdsverket, 2007) 
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Arsenik 27%

Bly 23 %

Kadmium 10%

Krom 15%

Kvicksilver 15 %

Annat 10%

Diagram 4‐2 Fördelningen av dimensionerade metaller och halvmetaller vid länsstyrelsernas 
prioriterade objekt (Naturvårdsverket, 2007) 

 
 

4.2 Muddrings tekniker  
Det finns idag en mängd olika tekniker för muddring beroende på sedimentens beskaffenhet 
samt mängden sediment som behöver muddras upp. Det finns allt ifrån enkla grävskopor på 
pråm  till  högteknologiska  och  specialanpassade mudderverk  (Naturvårdsverket,  2009). De 
olika  metoderna  för  muddring  brukar  delas  in  i  två  huvudtekniker: Mekanisk muddring 
(skopmuddring)  och  hydraulisk  muddring  (sugmuddring).  Hydraulisk muddring  används  i 
större utsträckning på löst packade sediment medan mekanisk muddring är mer generell och 
kan användas på  såväl hårda  som mjuka  sediment  (USEPA, 2004). Hydraulisk muddring är 
som  regel  bäst  vid muddring  av  förorenade  sediment  eftersom  det  ger  upphov  till minst 
miljöpåverkan eftersom grumlingshalten minskar (Hauge et al, 1998). Det kan däremot vara 
andra faktorer som spelar in vid val av teknik, så som sedimentens vattenhalt.  

Bottensedimenten kan vara olika mycket förorenade varvid det är viktigt att noga kartlägga 
hur  föroreningsgraden  i olika sedimentlager ser ut  (Naturvårdsverket, 2010). Vid muddring 
bör de mer  förorenade  sedimenten  skiljas  från underliggande,  renare,  sediment eftersom 
olika  efterbehandlings  åtgärder  kan  vara  nödvändigt.  Innehållet  av  föroreningar  är  ofta 
heterogent vilket medför att förorenade massor kan separeras genom så kallad sektionerad 
muddring.   

Valet av vilken metod som är lämpligast i det enskilda fallet styrs av en mängd olika faktorer 
bland annat: 

• Volymen som ska muddras 

• Innehåll av föroreningar 
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• Geologiska och hydrografiska förhållanden 

• Materialets kornstorlek 

• Tidsplan 

• Kostnader 

• Avstånd till platser där massorna kan användas, deponeras eller dumpas 

• Tekniska aspekter på mudderverken som t.ex. kapacitet och möjliga muddringsdjup 

(s. 16‐17, Naturvårdsverket, 2010) 
 

 

4.2.1 Mekanisk muddring 
 

Enskopeverk 

Enskopeverk är ofta en grävskopa på en flytande ponton (Naturvårdsverket, 2010). En fördel 
med dessa mudderverk är att de  tar  liten plats  i  farleder och hamnar. De är också bra att 
använda  för muddring  i  trånga  utrymmen  och med  god  precision.    De  är  passande  att 
använda  för muddring av hårdare material som sprängsten, morän och hård  lera eftersom 
de lätt stannar kvar i skopan och risken för partikelspridning i vattnet är lägre. Rent tekniskt 
kan enskopeverk även användas till lösare sediment men risken för grumling både vid botten 
och vattenytan är betydligt större.   

 

Gripskopeverk 

För  att motverka  den  grumling  som  uppkommer  vid muddring  av  lösare  sediment med 
enskopeverk  kan  såkallade  gripskopeverk  användas  (Naturvårdsverket,  2010).  Med 
tättslutande  gripskopor  minskar  risken  för  partikelspridningen  i  vattnet.  Denna  typ  av 
mudderverk  liknar  enskopeverken  i  många  avseende  eftersom  de  kan  muddra  i  trånga 
utrymmen och med god precision. Till skillnad från andra mudderverk kan gripskoperverken 
muddra på djupare vatten eftersom djupet styrs av linans längd. Medelhårda material, som 
hård lera och packad sand, är dock inte passande att muddra med denna typ av mudderverk. 
För att lyfta större stenblock kan en såkallad polygripskopa användas.   

 

Flerskopeverk 

Flerskopeverk, även kallade pater nosterverk, är betydligt större än enskopeverk. Verket är 
en stor pråm med en drivande kedja som är försedd med skopor (Naturvårdsverket, 2010). 
De  används oftast  för muddrig  av  sand,  lös  lera,  grus och dy men  kan  även  användas  till 

26 



hårdare material. Verken kan  inte användas på grundare vatten utan behöver ett djup på 
minst 3 meter. På grund av sin storlek kan de heller  inte användas  i trånga utrymmen eller 
för muddring som kräver större precision. Metoden lämpar sig för muddring av stora arealer 
eftersom den skulle bli allt för kostsam att använda på mindre ytor. Till skillnad från andra 
muddringsmetoder  ger  flerskopeverken  upphov  till mycket  buller  samt mer  grumling  och 
sedimentspridning, speciellt vid muddring av ler‐ och silt material.  Silt är en finkornig jordart 
med kornstorlek på 0,002‐0,06 mm. Vid vattenmättat tillstånd är silt flytbenägen och kan då 
orsaka grumlig av vattnet.  

 

Frysmuddring 

Vid frysmuddring  leds rör ner  i bottensedimenten som sedan med hjälp av elektricitet eller 
flytande  kväve  fryser  ner  sedimenten  runt  om  (Rostmark,  2004). Dessa  lyfts  sedan  upp  i 
sammanhängande flak. Denna metod reducerar kraftigt risken för grumlig och spridning av 
sedimentpartiklar i vattnet. Det minskar även risken för spill vid transport. För att flaken skall 
kunna  lyftas upp  lämnas dock vissa delar av bottensedimentet ofrysta vilka då sprids över 
botten. Fördelen med  frysmuddring är att den orsakar mycket  liten spridning av  förorenat 
material  samtidigt  som  det  inte  sker  någon  extra  inblandning  av  vatten.  Den  låga 
vattenmängden  i muddermassorna  reduceras  kraftigt  som  ett  resultat  av  nedfrysningen 
vilket  underlättar  avvattningsprocessen  (Naturvårdsverket,  2010).  Nackdelen  med 
frysmuddring är att metoden är dyr och tidskrävande (Miljösamverkan Sverige, 2006).   Det 
är dock en metod  som kan användas med  stor precision. Mängden upptaget material kan 
styras  med  stor  noggrannhet  vilket  medför  att  kostnaderna  för  efterbehandling  av 
sedimenten kan sänkas (Elander, 2004).   

 
 

4.2.2 Hydraulisk muddring 
 

Sugmuddring 

Det  finns  två  varianter  av  sugmuddring  och  det  är  stationära  sugmuddringsverk  och 
självgående  sugmuddringsverk.  Sugmuddring  fungerar  som  en  sorts  dammsugare  som 
dammsuger botten  från  lösa  sediment  (Naturvårdsverket, 2009). Det är  relativt  snabb och 
kostnadseffektiv metod  för muddring av  lösa  sediment. För att använda  sugmuddring bör 
bottensedimenten vara relativt homogen och inte innehålla större stenar (Naturvårdsverket, 
2010). När sedimenten sugs upp blandas ofta vatten in så att det bildas en ”slurry” som via 
rörledningar förs till en lastpråm eller om det ska dumpas direkt till dumpningsplatsen.  
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Eftersom  metoden  ger  upphov  till  större  volym  på  muddermassorna  på  grund  av 
inbladningen  av  vatten  händer  det  att  bräddning  tillåts  på  pråmen  vilket  innebär  att 
överskottsvatten  får  rinna  över  kanten  på  lastpråmen  (Miljösamverkan  Sverige,  2006; 
Naturvårdsverket,  2010).  Detta  kan  ge  upphov  till  mycket  grumling  vid  vattenytan.  Vid 
hantering  av  förorenade  sediment  kan  breddning  förbjudas  för  att  förhindra 
partikelspridning.  Detta  ger  dock  upphov  till  en  merkostnad  i  transporter  eftersom 
lastpråmen måste åka oftare till deponi‐ eller dumpningsplatsen.  

Sugmuddring  är  passande  metod  för  förorenade  sediment  eftersom  massan  kan 
transporteras via slutna rörledningar till  land (Naturvårdsverket, 2009). Risken för grumling 
är  liten eftersom sedimenten sugs upp  från botten och  inte behöver  lyftas upp. Men även 
om risken för grumling är  liten går den  inte att undvika helt och för att minska spridningen 
kan  s.k.  siltgardiner  användas.  Nackdelen  med  metoden  är  att  muddermassorna  måste 
avvattnas och stora mängder förorenat returvatten måste tas omhand (Elander, 2004).   

 
 

4.3 Hantering av förorenade sediment 
I Sverige klassas muddermassor som avfall. De kan hanteras på olika sätt genom att lägga på 
deponi,  dumpning  eller  nyttiggöras  genom  att  återanvända  i  andra  ändamål,  som  för 
anläggningsändamål  (USEPA,  2004).    Föroreningar  i  bottensedimenten  kan  spridas  med 
vattenströmmarna vilket kan innebära att de förorenade områdena måste saneras (Bortone 
et al, 2004).  I dessa  fall är muddring  inte alltid aktuellt utan sedimenten kan behandlas på 
plats, så kallat in‐situ. Genom att behandla massorna in‐situ minskar risken för spridning och 
grumling som uppkommer under muddringen. När verksamhetsutövaren däremot väljer att 
muddra  massorna  behandlas  förorenat  sediment  ex‐situ.  För  att  immobilisera  och 
oskadliggöra  föroreningarna  sker en  förbehandlig  av  sedimenten  innan de  sedan  läggs på 
deponi eller återanvänds i andra ändamål.        

På senare  tid har  intresset  för att använda muddermassorna  till anläggningsändamål ökat, 
ofta  i  anslutning  till muddringsplatsen. Enligt Europeiska  avfallshierarkin  (European Waste 
Hierarchy)  skall det eftersträvas att om möjligt återanvända avfallet,  i annat  fall återvinna 
det, går inte det får massorna deponeras eller dumpas (Aptiz et al, 2010). När muddring ska 
genomföras skall enligt Aptiz et al (2010) avfallshierarkin användas och muddermassor skall i 
den mån som är möjlig återanvändas eller återvinnas.      

För att påverka valet av hanteringsmetod mot en hållbar utveckling bör det enligt Bortone et 
al  (2004) utvecklas ett verktyg där ekonomiska, sociala och miljökriterier vägs samman  för 
att få en bättre bild av hur hållbar en teknik är. En metod som uppfyller kraven för hållbarhet 
ska  vara  ekonomiskt  rimlig,  skydda miljön  båda  lokalt  och  globalt  och  accepteras  av  de 
aktörer som är inblandade i valet. Eftersom kostnaderna för hantering av förorenade massor 
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ofta  är  hög  sätter  det  en  ekonomisk  begränsning  på  vilken  teknik  som  kan  användas. 
Förutom kostnaderna är även den sociala acceptansen viktig, en  teknik som är miljövänlig 
och kostnadseffektiv men som inte accepteras av allmänheten kan inte användas. För att till 
exempel återanvända  sediment  i andra produkter  så  som  tegelstenar måste det  finnas en 
marknad  och  en  acceptans  på  att  använda  produkter  gjorda  av  sediment.  Bortone  et  al 
(2004) menar att muddermassor  i  så  stor utsträckning  som möjligt  ska hanteras  i enlighet 
med naturliga processer, som att använda muddermassorna som näringsrik  jord. Vid val av 
hanteringsmetod  bör  miljöaspekterna  över  hela  processen  utvärderas  för  att  finna 
eventuellt dolda miljöeffekter.  

Vid  val  av  hanteringsmetod  är  det  olika  faktorer  som  påverkar.  Sedimentens  fysiska 
egenskaper  så  som  typ av  sediment och kornstorlek måste  tas  i beaktning  (Bortone et al, 
2004).  Även  dess  kemiska  egenskaper,  så  som  förekomst  av  föroreningar  och  mängd 
föroreningar, avgör huruvida en teknik kan användas eller inte. Studier har visat att det finns 
en  relation mellan partikelstorlek och mängden  föroreningar  i  sedimentet;  ju  finkornigare 
partiklarna är desto mer föroreningar förekommer i sedimentet. Muddermassor kan delas in 
i  två  grupper  utifrån  kornstorleken:  finkorniga  och  grovkorniga.  Gränsen  för  de  två 
grupperna går vid en partikeldiameter på 0.06 mm (Naturvårdsverket, 2010). Till grovkorniga 
muddermassor räknas: morän, block, grus, sand och finsand samt (spräng)sten. Till finkornigt 
räknas glacial och postglacial  lera och silt. Det är endast de nutida,  finkorniga, sedimenten 
som kan  innehålla föroreningar. Äldre sediment  innehåller bakgrundshalter av grundämnen 
men  saknar  organiska miljögifter  som  är  tillverkade  av människor.  Sådana  sediment  kan 
därför normalt betraktas som fria från föroreningar. Både fin‐ och grovkorniga sediment kan 
vara aktuella att använda vid anläggningsverksamhet medan sten och grus kan användas vid 
väg‐  och  hamnbyggnader.  Beroende  på  vilken  hanteringsteknik  som  väljs  kan 
muddermassorna  behöva  förbehandlas  genom  att  ta  bort  skräp  och  stora  stenblock  ur 
sedimenten och i vissa fall krävs att massorna avvattnas för att få lägre vattenhalt (Mulligan 
et al, 2001). Hur mycket massorna behöver avvattnas beror på vilken teknik som använts för 
att muddra upp massorna, mekanisk muddring kräver minde avvattning efter  som mindre 
mängder vatten blandas in i sedimenten.   

Ansvaret  för hur  förorenade muddermassor  ska hanteras  ligger hos  verksamhetsutövaren 
som bör se till att en riskbedömning görs. Följande frågor kan vara till hjälp vid bedömningen 
av hur muddermassor bör tas om hand: 

• Är massorna förorenade? 

• Kan massorna återvinnas ‐ direkt eller efter behandling? 

• Finns lämplig plats för invallning eller uppläggning på land? 

• Finns lämplig deponi där massorna kan deponeras? 

• Finns lämplig plats för en eventuell dumpning? 

• Vilka motstående intressen finns? 

29 



• Vika miljöfördelar/nackdelar finns med respektive metod? 

• Vilka kostnader uppstår?      

          (s. 20, Naturvårdsverket, 2010) 
 
 

4.3.1 Behandlingsmetoder  
I  de  fall  sedimenten  innehåller  föroreningar  måste  dessa  sediment  behandlas  för  att 
oskadliggöra  föreningarna  innan  de  kan  dumpas,  läggas  på  deponi  eller  återanvändas  för 
andra ändamål. Det finns en mängd metoder för att behandla förorenade sediment. Genom 
behandlingen  minskar  föroreningshalten  i  sedimenten,  dess  mobilitet  och/eller  toxicitet 
(Larsson & Lind, 2001). Dessa saneringsmetoder kan delas in i tre olika kategorier: 

• Koncentreringsmetoden 

• Immobiliseringsmetoden 

• Destrueringsmetoden 

Genom  att  koncentrera  (eller  separera)  föroreningarna  är  syftet  att minska  den mängd 
sediment som är förorenat (Olin‐Estez et al, 2001). När de förorenade sedimenten separeras 
från de övriga massorna minskas mängden  förorenat  sediment  som måste behandlas. De 
rena sedimenten kan då i vissa fall nyttiggöras och återanvändas till olika ändamål.  

En annan metod är att immobilisera eller stabilisera sedimenten genom att ändras dess 
kemiska och/eller fysikaliska egenskaper så att risken för läckage av föroreningar minskas då 
sedimenten placeras på deponi (Naturvårdsverket, 2003). Fysikalisk immobilisering görs 
genom att kapsla in föroreningarna och minska dess åtkomlighet mot vatten. Kemisk 
immobilisering görs genom att ändra föroreningarnas kemiska egenskaper och genom att 
binda kemiska föroreningar minskas risken att de urlakas med vattnet. Mängden 
föroreningar minskas inte med denna metod utan de stängs inne för att inte ha en skadlig 
inverkan på omgivningen (Larsson & Lind, 2001). En kombination av kemisk och fysikalisk 
immobilisering används i stabiliserings/solidifierings metoden som beskrivs närmare längre 
fram.  

Destruktionsmetoderna  är  de  enda  som  förstör  och  minskar  mängden  farliga  ämnen 
(Larsson & Lind, 2001). Genom kemisk och biologisk destruktion förstörs föroreningarna och 
omvandlas  till ofarliga produkter  så  som vatten,  salt och koldioxid.  Ibland kan dock andra 
toxiska  ämnen  bildas  i  samband  med  destruktionen.  För  att  behandla  TBT‐förorenade 
områden menar Stichnothe et al (2005) att elektrokemisk behandling av sedimenten kan få 
föroreningarna att brytas ner. En pilot studie som utförts visade att metoden var effektiv för 
TBT  och  till  viss  del  även  PAH,  medan  PCB  och  tungmetaller  inte  påverkades  av  den 
elektrokemiska behandlingen.   
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4.3.2 Ex-situ hantering 
 

Dumpning 

Om muddermassorna läggs i ett vattenområde räknas det som dumpning. Vid sugmuddring 
kan massorna  transporteras  direkt  till  dumpningsplatsen  via  rörledningar  (USEPA,  2004). 
Dumpning  av  muddermassor  kan  ske  med  hjälp  av  bottentömmande  pråmar.  Ett  mer 
miljövänligt alternativt är att muddermassorna pumpas som en ”slurry” i rörledningar ner till 
botten eller bara  leds  till botten med hjälp av rör och gravitationskraften  (Miljösamverkan 
Sverige, 2006).  

Dumpning  av  muddermassor  sker  vanligtvis  på  ackumulationsbottnar  där  risken  för 
returflöden  till  havet  är  liten. Om massorna  innehåller  föroreningar  kan  det  vara  aktuellt 
med täckning av muddermassorna för att minska spridning av föroreningarna  i sedimenten 
(USEPA,  2004).  De  förorenade massorna  vallas  då  in med  rent  sediment  ovanpå  och  på 
sidorna  för  att minska  returflödet  till  havet  (Mulligan  et  al,  2001).  I USA  har  även  stora 
syntetiska  påsar,  geotextil  tuber  eller  containrar  använts  för  att  fylla  med  förorenat 
sediment och som sedan dumpas på havsbotten. Dessa containrar är gjorda  för att kunna 
klara miljömässiga slitningar som kan uppstå med tiden. Dumpning av sediment är enligt lag 
förbjudet  inom  svenskt  vattenterritorium.  Dispens mot  detta  kan  dock  ansökas  om  hos 
Naturvårdsverket eller miljödomstolen.  

 

Deponi 

Uppläggning  av  muddermassor  klassas  som  miljöfarlig  verksamhet  enligt  9  kapitlet  i 
miljöbalken  (Miljösamverkan  Sverige,  2006). Muddermassor  som  ska  läggas  upp  på  land 
måste anmälas  i god  tid  till miljökontoret  i kommunen. För anmälan  till kommunen måste 
verksamhetsutövaren  bland  annat  kunna  redovisa  om  massorna  innehåller  några 
föroreningar,  den  volym  som  ska  läggas  upp  samt  platsen  för  deponin.  Om  massorna 
innehåller föroreningar måste de vanligtvis behandlas innan de kan läggas på deponi. Det är 
viktigt  att  tänka  på  att  deponin  ska  placeras  på  sådant  sätt  att massorna  inte  kan  rinna 
tillbaka i vattnet vid t.ex. kraftiga regn. Om den samlade volymen muddermassor väger mer 
än  1000  ton  måste  uppläggningen  prövas  av  miljöprövningsdelegationen  (MPD)  vid 
länsstyrelsen som en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.   

 

Nyttiggörande av sedimenten 

Sediment har  långt tillbaka  i tiden använts som näring för åkerjordar.  I Sverige klassas  idag 
sedimenten som avfall men  i andra  länder återanvänds muddermassor  i andra ändamål så 
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som tillverkning av tegelsten och utfyllnad av stränder eller  i betong och asfalt  (Olin‐Estes, 
2001). Nyttiggörande av  sedimenten är ändamål där  sedimenten återanvänds, deponi och 
dumpning kan därför  inte klassas som nyttiggörande. Hur sedimenten kan användas beror 
på lokala förhållanden och vad som är socialt acceptabelt (Bortone et al, 2004).  Genom att 
identifiera när, var och hur sedimenten kan återanvändas och vilka ekonomiska fördelar det 
för med sig för projektet tror Bortone et al  (2004) att nyttiggörandet av sediment kan öka.  

 

Stabilisering/solidifierings metoden 

Med  stabilisering/solidifierings  (S/S)  metoden  kan  föroreningarna  fysikaliskt  innestängas 
genom  att  förbättra  sedimentens  hållfasthets‐  och  deformationsegenskaper  (solidifiering) 
eller  kemiskt  innestänga  föroreningarna  genom  att  kemiskt  binda  dem  till  tillsatt 
stabiliseringsmedel  för att minska mobiliteten  (stabilisering)  (Holm, 2003).   Målet med S/S 
behandling av förorenade sediment är att  innesluta och  immobilisera föroreningarna  inne  i 
jorden  så  att  de  inte  kan  påverka  och  skadliggöra  omgivningen  istället  för  att  avlägsna 
föroreningarna. Genom  att  de  fysikaliska  egenskaperna  och  hållfastheten  hos  sedimentet 
ändras kan de användas i byggnads konstruktioner så som utbyggnad av kajer.  

 

Figur 4‐1 Ett exempel på användning av stabilisering/solidifierings metoden vid 
kajbyggnation (Mácsik et al, 2007) 

Stabilisering/solidifiering kan utföras både in‐situ och ex‐situ. In‐situ behandling har visat sig 
vara  mer  kostnadseffektiv  eftersom  ingen  muddring  av  sedimenten  behövs.  Vid  ex‐situ 
behandling muddras  först  sedimenten upp  för att  sedan blandas med bindemedel  så  som 
merit,  cement  och  flygaska.  Kombinationen  av  bindemedel  är  platsspecifika  för  varje  fall 
beroende på vilka föroreningar som förekommer.  
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4.3.3 In-situ hantering  
I de fall muddring inte är aktuellt utan det förorenade området skall saneras genom att bryta 
ner eller immobilisera föroreningarna för att minska spridning till omgivningen. Då kan man 
istället  välja  att  behandla  det  förorenade  området  in‐situ  för  att minska  kostnader  och 
arbete med att avlägsna muddermassorna  (Larsson & Lind, 2001). Sanering  in‐situ  innebär 
att de förorenade sedimenten behandlas direkt i jorden utan att först grävas upp. Genom att 
behandla massorna in‐situ slipper man även problemet med att flytta och förvara massorna 
på annan plats. Det har gjorts försök i Kina att behandla de förorenade massorna in‐situ för 
att därefter muddra upp massorna för att minska risken för spridning av föroreningarna vid 
muddringen (Guangwei et al, 2009). Dessa massor avvattnades för att sedan användas som 
näring  för odlingar  längs  flodbanken. Det  finns olika metod att hantera  förorenade massor 
in‐situ och det är dels biologiskt/kemisk behandling och dels stabilisering/solidifiering.   Hur 
dessa metoder ser ut kommer dock inte att beskrivas närmare i detta arbete eftersom fokus 
främst ligger på muddring och behandling ex‐situ.    
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5. Metod 
 

5.1 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen började med att hela projektets delar och upplägg planerades. Planeringen 
innefattade examensarbetets syfte och mål. När det var  fastställt började  litteraturstudien 
där  muddringsmetoder,  tekniker  för  hantering  av  muddermassor,  begreppet  hållbar 
utveckling  samt  pedagogiska  teorier,  som  är  viktiga  i  arbetet,  studerades.  Eftersom 
undersökningen  som  arbetet  grundas  på  kommer  ur  intervjuer  studerades  även  hur 
kvalitativa  intervjuer  bör  planeras  och  genomföras.  När  intervjuerna  var  utförda 
transkriberades  de  och  resultatet  bearbetades.  Dessa  resultat  kopplades  då  tillbaka  till 
litteraturstudien och ytterligare litteraturstudier gjordes. Därefter analyserades och tolkades 
resultatet  och  rapporten  sammanställdes.  Handledning  för  utformningen  av  rapporten 
kommer ur Hartman (2003).     

 

 
Figur 5‐1 Arbetsprocessen  

 
 

5.2  Intervjumetod 
För att  få ett djupare  resultat att analysera gjordes en kvalitativ  intervjustudie med  ca 10 
deltagare.  Studien  genomfördes  till  stor  del  över  telefon.  Intervjuerna  spelades  in  och 
transkriberades för att sedan skickas tillbaka till  informanterna som då fick möjlighet att ta 
del av intervjun och göra ändringar i materialet så att de kände sig rätt återgivna.  

Eftersom  olika  aktörsgrupper  ingick  i  intervjustudien  gjordes  olika  enkäter  för  respektive 
aktörsgrupp. Till entreprenörerna fanns det dessutom ett par specifika frågor som riktade sig 
mer till entreprenörens arbetsområde eftersom en arbetade med muddringen och en med 
hantering  av  de  förorenade  sedimenten.  Frågeformulären  återfinns  i  Bilaga  1‐3.  Innan 
intervjutillfället skickades frågeformulären ut till informanten, vilket gav denne en möjlighet 
att  förbereda  sig  på  frågorna  innan  intervjutillfället.  På  så  vis  var  intervjustudien  en 
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blandning  av  kvalitativ  intervjustudie  och  enkätundersökning.  Utmärkande  för  kvalitativa 
intervjuer är att de innehåller enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor fås komplexa 
och  innehållsrika  svar  (Trost,  2010).  Samtidigt  innehöll  intervjun  även  frågor  av  mer 
kvantitativt  slag där  informanten  fick ange  sin  syn på en  fråga utifrån en numrerad  skala. 
Frågorna  i  frågeformulären  utarbetades  i  samråd  med  handledare  på  Ecoloop  och 
Stockholms universitet.  

 
 

5.2.1 Stakeholder opinion assessment 
Denna intervjustudie är baserad på intervjumetodiken Stakeholde opinion assessment (SOA) 
(Frostell et al, 2005) som är utvecklad av Björn Frostell, men är något modifierad. Metoden 
består schematiskt på följande steg:  

1. Val av aktörer från olika aktörsgrupper (företag, myndigheter och universitet) som 
skall ingå i studien, vanligt vis mellan 10‐15 personer.  

2. Sammanställning av en skriftlig enkät med 10‐30  frågor. Enkäten  innehåller  frågor 
inom  två  huvudkategorier:  karakterisering  av  aktören  och  karakteriseing  av 
aktörens åsikter.  

3. Telefonintervju under ca 30‐60 min där aktören besvarar frågorna. 

4. Sammanställning av preliminära resultat från undersökningen.  

5. Aktörerna  ges en  chans  att  gå  igenom  resultatet och  får  tillfälle  att  yttra  sig och 
påverka slutrapporten.  

6. Komplettering  av  rapporten  utifrån  aktörens  kommentarer  färdigställande  av 
slutrapporten. 

Den intervjustudie som utförts i denna studie skiljer sig från SOA metodiken i det avseende 
att  informanter  från  universitet  och  forskningsvärlden  inte  finns  representerade.  Vissa 
informanter besöktes och intervjuades medan andra intervjuer skedde över telefon. 

 

 

5.3  Urval 
Eftersom detta arbete gjorts som en del av EU‐projektet SMOCS gjordes tidigt valet ett de 
hamnar  runt  Östersjön  som  är  delaktiga  i  SMOCS;  Gävle  hamn,  Kokkola  hamn,  Klaipeda 
hamn  samt Gdynia hamn,  skulle  ingå  i  intervjustudien. Dessvärre ville  inte Klaipeda hamn 
medverka  i  intervjustudien,  så  endast  Kokkola  och Gdynia  var med  för  att  bidra med  ett 
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bredare östersjöperspektiv. Förutom dessa har ytterligare ett par hamnar  i Sverige valts ut 
för att  ingå  i  intervjustudien; Karlshamns hamn eftersom de har ett stort saneringsprojekt 
framför sig samt Göteborgs hamn, trots att de inte ligger i Östersjön, därför att de ofta utför 
större muddringsarbeten i hamnen.  

I vissa  intervjustudier kan det vara  lämpligt att använda mer än en  informantgrupp.  Inom 
många  ämnesområden  är  det  viktigt  att  få  en  uppfattning  om  hur  olika  parter  upplever 
samma  situation  för  att  fånga  upp  nyanser  och  mångfald  (Dalen,  2007).  Vid  större 
muddringsprojekt  i  hamnområden  är  många  aktörer  inblandade  i  processen.  De  flesta 
hamnar  i Sverige behöver underhållsmuddra mindre mängder sediment en gång vart annat 
till  vart  tioende  år,  medan  större  muddringar  sker  endast  när  hamnen  vill  utöka  sin 
verksamhet eller behöver sanera området från föroreningar. Hamnen äger därför inte egen 
utrustning för att muddra och hantera muddermassor utan de anlitar entreprenörer för att 
utföra arbetet. Det är därför  intressant att få en helhetssyn på muddringsprocessen utifrån 
samtliga aktörers utgångspunkt.  I denna  intervustudie  ingår därför även de entreprenörer 
och myndigheter  för att  få en bredare uppfattning om olika aktörers syn och delaktighet  i 
teknikvalet. Figur 5‐2 visar de aktörer som ingår i intervjustudien.  

Hamnar

MyndigheterEntreprenörer

 

Figur 5‐2 Aktörer i intervjustudien 

 

Val av  informanter är en särskilt viktig fråga  inom kvalitativ  intervjuforskning (Dalen, 2007). 
Vem ska intervjuas, hur många, och enligt vilka kriterier ska de väljas ut? En utgångspunkt är 
att  antalet  informanter  inte  bör  vara  för  stort,  eftersom  både  genomförandet  av 
intervjuerna  och  bearbetningen  av  dem  är  en  tidskrävande  process.  Samtidigt måste  det 
intervjumaterialet som samlats in vara av en sådan kvalitet att det utgör tillräckligt underlag 
för tolkning och analys.  

För att välja ut vilka aktörer som var av störst intresse att ta med i intervjustudien gjordes en 
aktörs analys (stakeholder analysis) (Bruga et al, 2000).  I denna aktörs analys utvärderades 
de  aktörer  som  förväntades  kunna  påverka  valet  av  teknik  utifrån  deras  förväntade 
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intresse/attityd till frågan i relation till det inflytande de har på teknikvalet. De aktörer som 
har stort intresse och stort inflytande över frågan ansågs vara primära och bör därför ingå i 
intervjustudien.  

 

 
Diagram 5‐1 Aktörs analys 

 

Utifrån  denna  aktörs  analys  föll  urvalet  på miljöansvariga  i  Gävle  hamn,  Kokkola  hamn, 
Klaipeda hamn, Gdynia hamn, Karlshamns hamn  samt Göteborgs hamn.  Samtliga hamnar 
utom Klaipeda hamn kom att ingå i intervjustudien. De myndigheter och entreprenörer som 
valdes var de  som varit  inblandade  i muddringsprojket  i Gävle hamn. Från myndigheterna 
var  det  representanter  från  Miljödomstolen  i  Östersund,  Länsstyrelsen  i  Gävleborg  och 
Naturvårdsverket. De entreprenörer som varit inblandade i muddringen i Gävle är det norska 
muddringföretaget  Secora  och  PEAB,  som  ansvarar  för  hantering  av  muddermassorna. 
Representanter  från båda dessa  företag  ingick  i  intervjustudien. Ytterligare en entreprenör 
och en myndighetsrepresentant intervjuades för att testa och utvärdera intervjuguiden.    

 

 

5.4  Genomförande  
Den  intervjustudie  som  utförts  grundas  på  data  ifrån  totalt  12  intervjuer  varav  5  stycken 
gjordes  på  hamnrepresentanter,  4  stycken  på myndighetsrepresentanter  samt  3  stycken 
entreprenörer. Intervjustudien började med tre testintervjuer, som även de ingår in studien, 
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för  att  utvärdera  de  tre  olika  intervjuguiderna  till  hamnarna,  entreprenörerna  samt 
myndigheterna. Efter att dessa var utförda utvecklades intervjuguiderna något.  

De flesta intervjuer bokades in och skedde över telefon medan andra informanter besöktes 
för  intervjun.  Intervjuerna skedde  i den mån  informanterna hade tid att utföra dem.  Innan 
varje telefonintervju skickades frågorna ut till informanten så att denne gavs möjlighet att se 
frågorna innan intervjutillfället och hade då möjlighet att fundera över sina svar i förväg. Till 
frågorna som skickadats ut ställdes därefter följdfrågor som informanten inte haft möjlighet 
att  ta  del  av  innan  intervjutillfället.  Samtliga  intervjuer  spelades  in  för  att  därefter 
transkriberas. När intervjun transkriberats fick informanten ta del av intervjun i sin helhet för 
att då kunna komplettera sina svar.  

 

 

5.5  Bearbetning av data  
För  att  analysera och  tolkat data har  så  kallad  ”open  coding  ”  använts  (Trost,  2010). Det 
handlar om att den som  försöker avkoda data skall ha ett öppet sinne och vara öppen  för 
andra tolkningar än de som förefaller mest uppenbara. För att koda kvalitativt data finns det, 
enligt Trost (2010), tre olika slags kodningar. Antingen kodas data ord‐för‐ord eller linje‐för‐
linje  och  vid  genomläsningen  av  materialet  uppmärksammas  ord  eller  meningar  som 
uppkommer ofta. Ett annat sätt att koda är hela satser och meningar, vilket är längre uttryck 
som  förefaller  intressanta  och  bör  noteras  för  senare  tolkning.  Ett  tredje  varianten  av 
kodning är att studera hela intervjun och kolla på vad den säger och vad kan den säga?  

I detta arbete har öppen kodning  i samtliga  tre nivåer utförts  för att  få en djupare analys. 
Ord‐för‐ord kodningen har sedan sammanställts  i mer kvantitativa presentationer  i form av 
tabeller och grafer för att tydligare belysa likheter som uppkommit i intervjuerna. Kodningen 
av hela meningar och hela intervjuer belyser mer skillnader och åsikter kring olika frågor. 

Intervjumaterialet genomlästes och  intressanta stycken samlades  i ett dokument med varje 
aktörsgrupp  för  sig.  Intressanta ord och  stycken markerades  för  att  sedan  analyseras och 
tolkas  vidare.  Vissa  frågor  samlades  sedan  separat  i  ett  eget  dokument  där  svaren  från 
samtliga  aktörer  kunde  jämföras  och  tolkas.  Vissa  data  sammanställdes  i  diagram  och 
tabeller och intressanta citat valdes ut till tolkningen. För de diagram och tabeller som visas i 
rapporten anges hur många informanter resultatet grundar sig på.  

 

5.5.1 Grundad teori 
Grundad teori introducerades av Barney Glaser och Anselm Strauss som en reaktion mot de 
traditionella  induktiva  och  deduktiva metoderna  på  1960‐talet  (Dalen,  2007).    Idén med 
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grundad teori är att en del av samhället studeras med hjälp av observationer, intervjuer och 
andra lämpliga sätt. När tillräckligt med data sedan är insamlat bearbetas och analyseras det 
för att försöka finna samband och mönster (Trost, 2010).   

Grundad teori är en metod för att skapa teori eller teoretiskt perspektiv och den bygger på 
induktion. Med det menas att vi går  från det  specifika  till det allmänna  (Trost, 2010). När 
intervjumaterialet  bearbetas  och  analyseras  kan  vissa mönster  i materialet  framkomma. 
Genom att använda induktion är det möjligt dra slutsatser att det mönster som uppkommit i 
det insamlade intervjudatat även gäller mer allmännt.   

 

 

5.6  Etiska aspekter 
Denna  intervju  studie  har  varit  av  den  art  att  endast  ett  fåtal  aktörer  inom  olika 
aktörsgrupper intervjuats. För att tolka och analysera resultaten är det av intresse till vilken 
aktörsgrupp/myndighet  etc.  som  informanten  tillhör.  För  att  skydda  informanternas 
integritet nämns de inte vid namn, men dock är det företag de representerar inte anonymt. 
Innan  intervjutillfället  har  informanten  fått  ta  del  av  intervjufrågorna  samt  i  vilket  syfte 
intervjun genomförs för att ge samtycke till intervjun (Trost, 2010). Något som Trost (2010) 
påpekar är av  stor vikt är att  informanten  ska bibehålla  sin personliga  integritet. Vid  citat 
från intervjuer är det därför viktigt att skriva om citaten från talspråk till skriftspråk utan att 
förvanska  innehållet.  De  citat  som  återfinns  i  rapporten  är  därför  inte  direktcitat  från 
informanten.    
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6. Resultat och analys 
 

6.1 Viktiga steg i muddringsprojektet 
I ett muddringsprojekt är det flera steg. Dessa projekt är inte alltid linjär utan vissa steg kan 
ske parallellt. Några steg som kan urskiljas  i ett svenskt muddringsprojekt visas  i  figur 6‐1.  
För att kunna implementera ny teknik är det viktigt att veta när i projektet som val av teknik 
vanligtvis  görs.  Informanterna  fick  därför  ange  när  de  ansåg  att  teknikvalet  gjordes.  Här 
skilde  sig  resultaten  något mellan  de  olika  aktörerna, men  de  tre  delar  av  projektet  som 
nämnts flera gånger är de tre steg som gjorts gröna i figuren.  

 

 

Figur 6‐1 Teknikval i muddringsprojektet (n = 10) 

Många  informanter ansåg att teknikvalet sker  i flera utav dessa steg,  inte bara  i ett. Något 
som var utmärkande bland svaren var att samtliga hamnar nämnde att teknikvalet gjordes i 
upphandlingen  i  kontakt  med  entreprenören,  samtliga  myndigheter  menade  att  valet 
gjordes  i  slutet  av  tillståndsansökan  när  alla  villkor  fastställts medan  alla  entreprenörer 
tyckte att teknikvalet skedde redan under förstudien.  

Utifrån  intervjuerna verkar det  som att verksamhetsutövaren,  i detta  fall hamnen,  redan  i 
förstudien har en bild av hur de vill gå till väga och vilka tekniker de vill används. I flera fall 
finns redan en bild av hur hanteringen skall gå  till redan  i  förstudieskedet men som sedan 
måste  godkänns  i  miljödomen.  När  det  däremot  gäller  muddringsmetoden  har  ofta 
verksamhetsutövaren  ett  antal  olika möjliga metoder  som  ger  ett  likvärdigt  resultat men 
som  sedan  bestäms  i  upphandlingsskedet  utifrån  de  villkor  som  ställts  i  domen  samt 
beroende på entreprenörernas anbud.  

”Under  förstudien  har  vi  viss  kontakt  med  potentiella  entreprenörer  men  själva 
upphandlingen sker senare. Målet man har hela tiden är  ju att man ska besluta så  lite som 
möjligt i ett tidigt skede och håller det så öppet som möjligt. För säger vi miljöskopa så kan vi 
ju inte välja sen att sugmuddra till exempel. Även om det också kan vara miljömässigt bra.” 

‐ Hamnen 
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6.2 Aktörers inflytande och intresse vid teknikvalet 
I ett muddringsprojekt är flera aktörer inblandade. För att välja ut aktörer till intervjustudien 
gjordes en aktörsanalys. På liknande sätt fick informanterna placera in olika aktörer som har 
anknytning till muddringsprojekt i en graf. Alla 12 informanter fick placera in aktörerna, men 
alla kände inte att de hade tillräcklig kunskap för att placera in samtliga aktörer. Utifrån hur 
stort  intresse  och  inflytande  de  olika  aktörerna  ansågs  ha  vid  valet  av  teknik  har 
informanterna placerat  in dem  i grafen nedan. Varje prick  i diagrammet  representerar en 
placering. Sammanställningen av samtliga svar gav resultatet som presenteras i diagram 6‐1. 
SGI  är  Statens  geotekniska  institut  som  är  en  myndighet  och  forskningsinstitut  med 
övergripande ansvar för geotekniska frågor i landet, bland annat bedriver de forskning kring 
undersökningsmetodik  för  förorenade  områden.  SGU,  Sveriges  geologiska  undersökning, 
bistår Naturvårdsverket  i  samband med  dumpning  av  sediment  på  ackumulationsbottnar, 
det vill säga en botten där partiklar samlas och  ligger kvar. Risken för att sedimentpartiklar 
sprids med  strömmar och  vågor är därför  liten på ackumulationsbottnar.   De prickar  som 
markeras med en röd cirkel runt är det svar där aktören placerat sig själv.  

 

 

Diagram 6‐1 Aktörers inflytande och intresse på teknikvalet (n = 12) 

Flera  aktörer  har  en  stor  spridning  i  diagrammet,  men  det  går  att  se  vissa  trender. 
Entreprenörerna anses exempelvis av alla ha ett stort intresse av frågan, även om inflytandet 
upplevs olika  stort. Diagrammet visar även att aktörerna anser att miljödomstolen har ett 
stort  inflytande på  teknikvalet, eftersom de  sätter de villkor  som  tekniken måste uppfylla. 
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Däremot upplevs deras  intresse av teknikvalet  lite mer varierat. Miljödomstolen själv anser 
sig dock ha ett stort intresse av frågan;  

”Intresset hos oss skulle  jag vilja säga är väldigt högt, och  inte minst hos våra tekniker som 
läser det här med ett enormt intresse.” 

Ett försök att sammanfatta några trender som kan ses i diagram 6‐1 är: 

 
Diagram 6‐2 Trender i aktörers inflytande och intresse (n = 12) 

Åsikter som  framkommit under  intervjuerna är att vissa personer upplever att konsulterna 
inte lägger ner någon tid på att undersöka vilken teknik som är bäst i det enskilda fallet utan 
gärna kopierar gamla handlingar som de vet går igenom i domstolen medan andra anser att 
de är intresserade av att använda bästa tillgängliga teknik.   

”Får du tre förslag presenterat för dig så väljer du ju ett av dem och det är klart att det har 
du ju valt själv men det kan ju finnas ett fjärde som du kanske inte har sett.” 

‐ Hamnen  

Så även om det är hamnen som tar beslutet om vilken teknik som kommer att användas så 
är  det  ofta  konsulterna  som  styr  vilka  tekniker  som  hamnen  har  att  välja  på.  Som 
representant  för  Kokkola  hamn  intervjuades  den  konsult  som  under  10  år  arbetat med 
muddringsprojekt i hamnen.  

“I give the proposal to the client and then they will say that ok, that’s fine. Because you know 
in the field there is not that much technique and there is not so much knowledge and so far 
we have been more or less like leaders here in Finland.” 
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6.3 Teknikval  
Under  intervjuerna  framkom  vilka  faktorer  de  olika  aktörerna  ansåg  vara  viktiga  när  det 
kommer till val av teknik. Dessa faktorer har sammanställts i diagram 6‐3 för att visa likheter 
och skillnader mellan de olika aktörernas utgångspunkt.  

Myndigheter  Hamnar Entreprenörer 

Diagram 6‐3 Viktiga aspekter vid val av teknik (n = 4, 5 resp. 3) 

Diagrammen  visar  tydligt  att  det  som  är  viktigast  vid  val  är  teknik  är  framförallt  de 
ekonomiska  aspekterna  i  förhållande  till miljönyttan.  Entreprenörerna  framhäver  att  det 
viktigast vid val av teknik är de geotekniska egenskaper av massorna.  

”Oftast  när  vi  kommer  in  så  vet  vi  ju  inte  hur  botten  ser  ut.  Beställaren  gör  en 
förundersökning  där  man  tar  borrprover  med  dykare  eller  på  något  sätt  gjort  en 
undersökning för att få fram uppgifter om massorna på botten. Vi väljer mudderverk utifrån 
handlingar och tillgänglighet.” 

‐ Entreprenör 

”Man kan säga att tillståndsprövningen i sig egentligen inte är så teknikinriktad, utan den är 
resultatinriktad. Om vi säger att vi ger ett  tillstånd där villkoren måste hållas så  resonerar 
ofta miljödomstolen  att  det  sätt  på  vilket man  kommer  att  klara  de  här  kraven  det  får 
verksamhetsutövaren själva bestämma inom rimliga ramar.” 

‐ Myndighet 

Något  som de  flesta hamnar och myndigheter  tagit upp  är att muddring upplevs  som ett 
nödvändigt ont, det är helst något de inte vill göra. Men är det ändå så att muddring behövs 
så vill hamnen gärna göra det så billigt som möjligt. En myndighetsrepresentant menade att: 

”Alla projekten  ligger  i 100 miljonersklassen, så att det är ju  inte så att ekonomin är oviktig 
för kan man  spara 10 %  så är det ganska mycket. Så att  i det här  så är ekonomin  riktigt 
drivande.”   
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Generellt sett så ansåg dock de  flesta av myndigheterna att ekonomin  inte borde spela så 
stor  roll,  eftersom miljön  är  det  viktigaste  så  bör  teknikvalet  styras  av  bästa  tillgängliga 
teknik. Ifrån hamnens sida menade de att: 

”Alternativet att ta upp massorna och hantera dem är en stor kostnad, så dumpning är ju det 
man vill göra, bara myndigheterna godkänner det.” 
 
Enligt entreprenörerna är muddring med enskopeverk det vanligaste. Det beror på att det är 
den metod  som  är  bäst  lämpad  att  använda  i  de  geotekniska  förhållanden  som  finns  i 
Norden. Secora sa att: 
 
”Vår marknad har varit Sverige och Norge där lämpar det sig bäst med enskopeverk på grund 
av massornas beskaffenhet.” 
 

 

6.4 Användning av ny teknik 
De  olika  aktörerna  har  i  intervjustudien  angivit  vad  som  krävs  ifrån  deras  sida  för  att 
användningen av ny teknik ska öka. Myndigheterna har  intervjuats om vilket underlag som 
krävs  för  att  få  igenom  användningen  av ny  teknik  i muddringsprojekt. Det underlag  som 
nämndes var: 

• Att tekniken är beprövad och testad under vetenskapliga former.  

• Att en pilotstudie gjorts.  

• Att  verksamhetsutövaren  kan  visa  att  den  nya  tekniken  uppfyller  de miljömässiga 
krav som kommer ifrån miljödomstolen.  

• Att kunskapskravet är uppfyllt, d.v.s. att verksamhetsutövaren har ingående kunskap 
om den nya tekniken.  

 
”Framförallt genom remissmyndigheternas synpunkte  så får frågan sin belysning.” r

‐ Myndighet 
 

Är det en ny teknik som prövas i domstolen är det framförallt remissmyndigheterna som ger 
sin syn på om den tilltänkta tekniken är bra och får användas eller ej. Det verkar som att det 
hos  remissmyndigheterna  inte  finns  någon  samlad  kompetens  när  det  gäller 
muddringsfrågor  beroende  på  att  olika  enheter  är  inkopplade  vid  olika  ärenden.  På 
naturvårdsverket sa de: 

”Om man ska använda muddermassor  i anläggningsändamål eller om de ska  läggas på en 
deponi då är det  en annan  enhet hos oss  som arbetar med  förorenade områden  som blir 
inblandade. Så då brukar jag inte alls vara inblandad för då är inte dumpning aktuellt.”  
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En annan åsikt i frågan var att: 

”Den allmänna inställningen både hos Naturvårdsverket och länsstyrelsen är att deponering 
behöver man  inte motivera  eftersom det alltid anses  vara  en  säkert och bra  lösning,  som 
dessutom är beprövad. Där säger man bara hur tätt det är och så kör man på med deponi 
handboken.” 

‐ Myndighet   
 

Det som entreprenörerna anser krävs för att de ska inverstera i och arbeta med en ny teknik 
är: 

• Att det finns en möjlighet att de kan utveckla sin affärsverksamhet.  

• Att det är en bra produkt för framtiden.  

• Att de kan få ekonomi på det och öka sina intäkter som ett resultat av investeringen.  

Vid muddringen i Gävle hamn planerar de att använda processtabilisering för att hantera de 
förorenade massorna. Det är en teknik som tidigare  inte varit så vanlig  i Sverige. PEAB har 
inför det här projektet i samarbete med Gävle hamn byggt en ny processtabilisator. Det har 
de  gjort  därför  att  de  ansåg  att  den  processtabilisator  som  fanns  tidigare  inte  hade  den 
kapacitet de ville ha. Andra anledningar som PEAB ansåg att investering har är: 

”Dels att det är en stor miljömässig fördel med det. Sen att det är ett nytt affärsområde för 
företaget.”  

En  av  entreprenörerna  i  studien  arbetar på ett  specialist  företag där de  endast  använder 
frysmuddring och anledning till att de har valt att satsa på det området är enligt henne själv 
att:  

”Vi vill implementera ett nytt tänk kring muddring. Vi vill göra muddringen på ett resurssnålt 
och miljövänligt sätt.” 

 

För att intresset av att använda ny teknik ska finnas hos hamnen är det viktigt för dem: 

• Att det finns en ekonomisk vinning.  

• Att de känner till att den nya tekniken finns.  

”Ny  teknik  är  bra  när  det  är  lite  lågkonjunktur  för  då  får  man  försöka  hitta  nya 
marknadsandelar men när det är högkonjunktur så har man så mycket att göra så då hinner 
man inte titta på ny teknik.” 

‐ Hamn  

Om det finns en ekonomisk vinning så är hamnarna intresserade av att testa ny teknik. När 
det inte är aktuellt att muddra så är de inte intresserade av att få information om ny teknik 
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eftersom det i de flesta hamnar inte görs stora muddringar så ofta. De känner sig nöjda med 
den information de får idag vilket främst är genom förbundet Svenska Hamnar, tidningar och 
seminarier.  En  del  deltar  i  internationella  arbetsgrupper  som  träffas  och  diskuterar 
övergripande  frågor kring muddring, hur det görs  i olika  länder och vilka nya tekniker som 
används.  De  informationskällor  kring  ny  teknik  som  aktörerna  anger  i  intervjuerna 
presenteras i diagram 6‐4.  

 

Internet

Arbetsgrupper

Seminarium och konferenser

Kontaktnät

Tidningar och nyhetsbrev

Universitet

Diagram 6‐4 Hur aktörerna får information om ny teknik (n = 7) 

I Finland nämnde konsulten att de i samband med en aktuell muddring gör en screening på 
vilka tillängliga tekniker som finns i norra Europa. Han menade att det inte är intressant att 
läsa om någon teknik som används i Syd Amerika om tekniken inte finns tillgänglig i Europa 
eftersom det då  skulle bli  så dyra  investeringskostnader  för  att  använda  tekniken. Det  är 
alltså viktigt att tekniken finns etablerad i Norden för att den ska uppfattas som intressant av 
hamnar och konsulter. Vilken information aktörerna uppger att de helst vill ha angående ny 
tillgänglig teknik visas i diagram 6‐5.  

 

Effektivitet

Teknikens tillgänglighet

Miljömässig påverkan

Hantering

Kostnader

Diagram 6‐5 Vilken sorts information är intressant (n = 7) 
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Den generella attityden hos samtliga aktörer i intervjustudien har varit positivt gentemot ny 
teknik. Åsikter som dock kommit fram under intervjuerna är brist på ny teknik inom det här 
området.  

”Vi  efterlyser  forskning  och  erfarenhet  från  andra  länder  om  det  finns  där  så  är  vi 
intresserade av att ta del av det.” 

‐ Myndighet  
 
 
 
 

6.5 Hållbar utveckling inom muddringsprojekt 
För att uppnå en hållbar utveckling är det tre aspekter som måste tas i beaktande och det är 
de  ekonomiska  aspekterna,  de  sociala  och miljöaspekterna.  Under  intervjuerna  fick  alla 
informanterna ange hur viktiga dessa  tre aspekter är när det handlar om val av  teknik  för 
muddring  och  hantering  av  förorenade  sediment.  De  fick  värdera  hur  viktiga  de  olika 
aspekterna är på en skala 1 –  inte så viktigt till 5 – mycket viktigt. Resultatet presenteras  i 
diagram 6‐6.  

Diagram 6‐6 Olika aspekter av hållbar utveckling och deras betydelse för teknikvalet enligt 
intervjusvaren (n = 12) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ekonomi Sociala Miljö

1‐ Inte så viktigt

2

3

4

5 ‐Mycket viktigt

 
Detta kan vägas samman för att se de tre aspekterna i förhållande till varandra, vilket visas i 
diagram 6‐7:    
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Ekonomi

Sociala

Miljö

Diagram 6‐7 Olika aspekter av hållbar utveckling i relation till teknikvalet (n = 12)  

I intervjuerna framkom att de flesta informanterna kände sig bekanta med begreppet hållbar 
utveckling och att det var något de arbetade med på deras företag. Informanterna fick även 
på en  skala 1‐10  ange hur  viktiga de  ansåg  att olika  faktorer  är  för  att  stärka  arbetet  för 
hållbar utveckling inom muddringsprojekt, resultatet visas i diagram 6‐8.     

Lagar och regler

Påtryckningar från allmänhet och 
media
Belysa historiska aspekter

Motivera orsakerna till hållbar 
utveckling
Öka förståelsen för innebörden 
av hållbar utveckling

 

Diagram 6‐8 Viktiga faktorer för att stärka arbetet för hållbar utveckling (n = 8) 

Resultat  visar  att  informanterna  anser  att  det  som  är  viktigast  för  att  främja  en  hållbar 
utveckling  är  lagar  och  regler  men  också  att  motivera  och  öka  förståelsen  för  hållbar 
utveckling. Många av informanterna ansåg att de båda faktorerna hör ihop, för att motivera 
orsakerna till hållbar utveckling så måste förståelsen för innebörden av det öka.  

Av  intervjuerna  framkom det också att det  i dagens  lagstiftning  finns utrymme  för att  inte 
använda den metod som är bäst för att behandla de förorenade massorna.  

”Vi  behöver  en  skarpare  lagstiftning  för  att  ytterligare  driva  på  utvecklingen.  Skarpare 
miljökrav, att man ställer krav på att de ska arbeta med precision och liten grumling för att 
just nu gör de inte det.” 

‐ Entreprenör  
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7. Diskussion  
 

7.1 Studiens trovärdighet 
Eftersom denna studie bygger på en kvalitativ intervjustudie är det svårt att tala om studiens 
tillförlitlighet. Det som istället förknippas med kvalitativa studier är dess trovärdighet. Enligt 
Trost (2010) är det viktigt att  inte använda  ledande frågor samt att ställa följdfrågor under 
intervjun för att höja studiens trovärdighet. Frågorna  i denna  intervjustudie har därför  inte 
varit av ledande karaktär och följdfrågor har ställts baserat på informantens svar.  

Denna studie har endast genomförts på ett fåtal informanter i vardera aktörsgruppen. Det är 
därför svårt att dra stora allmängiltiga slutsatser av resultatet, men det går ändå att se vissa 
trender i det data som samlats in vilka ligger till grund för de slutsatser som dragits. Diagram 
och  tabeller  i vilka data kvantifierats är beroende på de aktörer  som  ingått  i gruppen och 
skulle  andra  personer  ingått  i  undersökningen  skulle  detta  resultat  kanske  vara  något 
annorlunda. 

Som  representant  för  Kokkola  hamn  var  en  konsult  som  är  ansvarar  för  muddringen  i 
hamnen.  Även  en  av myndighetspersonerna  hade  en  bakgrund  som  konsult  och  i  båda 
intervjuerna  framkom  vissa  synpunkter  från  en  konsults  synvinkel.  Detta  är  av  intresse 
eftersom  konsulter  visat  sig  ha  relativt  stort  inflytande  över  teknikvalet  i  större 
muddringsprojekt eftersom hamnarna ofta anlitar konsulterna att utföra förstudier.  

 

 

7.2 Teknikvalet  
7.2.1 Viktiga faktorer vid val av teknik 
För att veta när det är möjligt att påverka teknikvalet är det intressant att få en övergripande 
syn  på  när  valet  av  teknik  görs  och  vilka  aktörer  som  har  störst  inflytande  över  valet. 
Intervjustudien visade att valet av teknik inte sker vid en viss tidpunkt i muddringsprocessen, 
utan  att  det  sker  gradvis  under  från  det  att  behovet  att  muddra  uppstår  tills  dess  att 
upphandlingen  är  gjord.  Men  i  de  flesta  av  fallen  har  hamnen  redan  i  startskedet  av 
processen  en  idé  om  hur  de  vill  hantera massorna.  Hamnen  har  ett  tidigt  samråd med 
länsstyrelsen för att avgöra om verksamheten kommer att ha en betydande miljöpåverkan. 
Även  konsulter  och  i  viss  mån  även  entreprenörer  är  i  ett  tidigt  skede  inblandade  i 
processen. Tillsammans med dessa aktörer utformas därefter en ansökan till miljödomstolen 
och utifrån de miljökrav  som  tillkommer  i domen görs därefter en upphandling om vilken 
muddringsteknik som ska användas.  
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Något  intressant  som  framkom  i  intervjun  var  att  entreprenörerna  upplever  att  valet  av 
teknik görs  i  förstudien och att verksamhetsutövaren redan då har en bild av vilken teknik 
som  skall  användas.  Verksamhetsutövaren  däremot  anser  att  valet  görs  i  upphandlingen 
utifrån anbud som olika entreprenörer  lämnar. För hamnen är det av  intresse att använda 
den teknik som är billigast men som ändå uppfyller de miljökrav som står i domen. Hamnen 
menar att de vill välja teknik så sent som möjligt i processen och görs valet innan de skickar 
in ansökan begränsar de sina möjligheter att välja teknik utifrån de anbud som kommer  in 
under upphandlingen när domen redan är fastställd. Myndigheterna däremot menar att det 
är  vid  ansökan  om  tillstånd  som  valet  av  teknik  görs  utifrån  de  krav  som  fastslås  i 
miljödomen.  

Det finns helt klart skillnader i uppfattning om när teknikvalet görs men även vissa likheter.  
Hamnen menar att de redan  i  förstudien har en  idé om vilket tekniker som ska användas  i 
muddringsprocessen,  men  att  det  är  först  i  upphandlingen  som  det  blir  säkert. 
Entreprenörerna uppfattar antagligen dessa idéer som beslut och för att få kontraktet är det 
den  tekniken  de måste  erbjuda  i  anbudet.  Eftersom  allting  hänger  på  de  krav  som  ges  i 
tillståndsansökan  menar  myndigheterna  att  valet  endast  kan  göras  först  då  domen  är 
fastställd, vilket är vad hamnen också gör i upphandlingen utifrån den teknik som är billigast. 
I  Gävle  hamn  har  de  till  exempel  redan  nu  planer  på  hur  de  vill muddra  de  4 miljoner 
kubikmeter massorna  och  att  3 miljoner  av  dessa  skall  dumpas  i  havet,  även  fast  de  i 
dagsläget  inte har ansökt och  fått det godkänt. Beroende på vilka krav som ställs  i domen 
kan det alltså ändras och det är  först efter domen som  teknikvalet kan  fastställas helt. En 
orsak  till att svaret skiljer sig kan även ha att göra med att aktörerna har olika bild av vad 
som menas med  teknik. Teknikvalet kan  tolkas  specifikt  som  tillexempel vilken  skopa  som 
ska använda eller så kan det ses ur ett större perspektiv och då kan teknikvalet vara vilken 
metod som tillexempel att massorna ska stabiliseras.   

Vilka faktorer som är viktigast när val av teknik görs presenteras i intervjuresultatet i diagram 
6‐3 på sidan 43. Resultatet tyder på att det entreprenörerna anser är viktigt vid val av teknik 
är främst massornas geotekniska egenskaper och tidigare erfarenheter. De går gärna på det 
de tidigare använt och som de vet fungerar. Det finns en säkerhet att använda sig av tekniker 
som de känner till sedan innan. Att massornas geotekniska egenskaper är viktiga är givetvis 
viktigt  eftersom  till  exempel  sugmuddring  inte  är  lämpligt  om massorna  innehåller  stora 
stenar.  Trenden  var  att  entreprenörerna  inte  såg  till  en  tekniks  miljömässiga  för‐  och 
nackdelar  för  att muddra  förorenade  sediment utan  teknikens  säkerhet och  kapacitet  var 
viktigare. Myndigheterna däremot ansåg att miljön är den absolut viktigaste faktorn i de här 
sammanhangen eftersom de vill förhindra grumling och att föroreningarna i massorna sprids 
till omgivningen. De inser dock att den ekonomiska aspekten måste vägas in i valet av teknik, 
men har verksamhetsutövaren förorenat ett område måste de vara beredd att betala för att 
åtgärda och sanera området.     
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För hamnarna är den viktigaste  i muddringsprocessen ekonomin och de kostnader  som är 
anknuten till val av teknik och hanteringsmetod, vilket det första citatet på sidan 44 styrker. 
Men  även  relationen  mellan  ekonomi  och  den  miljönytta  tekniken  har  är  viktig.  En 
miljömässigt  bra  teknik  är  givetvis  önskvärd, men  den måste  samtidigt  vara  ekonomiskt 
försvarbar.  Konsulten  som  intervjuades  som  representant  för  Kokkola  hamn  i  Finland 
menade att de mest avgörande faktorerna för hamnen när det kommer till val av teknik är 
tid och pengar. Hamnen har oftast en begränsad tid som muddringen kan utföras på och de 
vill  inte  att processen  ska bli  allt  för  lång eftersom muddringen  i många  fall  försvårar  för 
trafiken  in och ut ur hamnen. Pengar är också en viktig faktor eftersom muddringsprojekt  i 
sig är väldigt  stora och dyra  så där hamnen kan  spara pengar gör de gärna det. Han  som 
konsult däremot hade andra kriterier han tyckte var viktiga, så som att tekniken ska vara så 
effektiv som möjligt och miljömässigt fördelaktig.  

 

7.2.2 Olika aktörers betydelse i processen 
I en muddringsprocess är det många aktörer som är inblandade. För att implementera en ny 
teknik är det viktigt att belysa vilka likheter och skillnader det finns mellan aktörerna. De har 
alla olika värderingar över vilka  faktorer  som är viktiga vid  teknikval. Dessa värderingar är 
något  som är viktigt att  ta hänsyn  till  för att väcka motivation och engagemang  för en ny 
teknik.  

Från myndigheternas sida är det  främst miljön som är  i  fokus medan det  för hamnarna är 
ekonomin  som  är  det mest  centrala.  I muddringen  i Gävle  hamn  var  det  just  bristen  på 
pengar och drivkraften att finna en ekonomiskt hållbar lösning på problemet att hantera de 
förorenade massorna som ledde till att de valde att använda sig av en på marknaden relativt 
ny teknik.  

Myndigheterna menar att det ska vara bästa tillgängliga teknik som skall användas. Men vem 
avgör vilken teknik som är bäst? Myndigheterna tar bara hänsyn till de alternativ som finns 
beskriven i ansökan. Har en ansökan kommit in som inte tar upp alla alternativ så kan det ju 
finnas någon  teknik  som varit bättre bara de att de  inte känner  till den. Beroende på vad 
som anges  i ansökan är det olika avdelningar på Naturvårdsverket som behandlar ärendet, 
enligt  det  sista  citatet  på  sidan  44.  Det  finns  alltså  ingen  samlad  kunskap  inom 
myndigheterna  som  i  ett  tidigt  skede  kan  ta  ställning  till miljömässiga  fördelar  av  olika 
tekniker och hanteringsalternativ. Enligt miljödomstolen är det genom remissmyndigheterna 
som  lämpligheten hos en ny teknik avgörs. Men det  finns  inte en samlad kompetens  inom 
detta område  som kan göra en utvärdering av  teknikvalet och  föreslå om det  finns något 
annat, bättre alternativ. Miljödomstolen  lyfter däremot fram att ansökan som skickas  in till 
dem  vid muddringsprojekt  inte  är  teknikinriktad utan mer  resultatinriktad. Det  viktiga  för 
myndigheterna är att  tekniken uppfyller de miljökrav som sätts  i domen. Beroende på hur 
skarpa  dessa  krav  är  tillåts  tekniker  som  kanske  inte  är  det  bästa  alternativet  ur  ett 

51 



hållbarhets perspektiv. Krav som ställs att tekniken ska vara beprövad och väl dokumenterad 
för att säkerställa att miljökraven verkligen kan uppfyllas med den valda tekniken. Enligt en 
entreprenör  försvåras användningen av ny  teknik av att  tekniken måste vara beprövad  för 
att tillståndsansökan skall gå igenom.  

”När  man  går  in  och  söker  miljötillståndet  så  ska  du  kunna  göra 
miljökonsekvensbeskrivningen och att beskriva miljökonsekvenser för en ny teknik är mycket 
svårare än att göra det för en gammal. Så därför blir det lite av ett moment 22 där.”  

‐ Entreprenör  

Att de gamla teknikerna, alltså dumpning och deponi, är säkra metoder är dock något som 
en myndighetsperson  ställer  sig  frågande  till.  I  det  andra  citatet  på  sidan  45  ställer  sig 
informanten  frågande  till  varför det antas att en  teknik, bara  för att den används  i några 
decennier,  är  hållbar. Metoden  att  deponera  förorenade  sediment  är  ju  bara  ett  sätt  att 
flytta på  föroreningarna  till ett  annat område. De  tas  inte omhand eller  avlägsnas  för  att 
säkra att det är oskadliggjorda inför framtiden.     

För  att  implementera  ny  teknik  är  det  viktigast  att  rikta  sig  till  de  aktörer  som  har  stort 
inflytande  och  stort  intresse  över  teknikvalet.  Av  diagram  6‐1  och  6‐2,  på  sidan  41‐42, 
framgår  att  dessa  aktörer  är  hamnen,  entreprenörerna, miljödomstolen  (MD),  konsulter, 
länsstyrelsen  (LST)  och  naturvårdsverket  (NV)  som  är  de  aktörer med mest  intresse  och 
inflytande vid teknikvalet. Denna  intervjustudie  innehöll  informanter från samtliga grupper, 
även fast det  inte var planerat att ta med konsulter  i denna studie. Miljödomstolen är den 
myndighet  som  tar  beslut  i  processen men  de  tas  utifrån  synpunkter  från  bland  annat 
länsstyrelsen  och  naturvårdsverket.  Länsstyrelsen  är  den  myndighet  som 
verksamhetsutövaren  först  har  kontakt  med  när  ett  muddringsprojekt  är  aktuellt  att 
genomföra. Naturvårdsverket kommer som regel in senare i processen efter att ansökan har 
skickats till miljödomstolen. Enligt miljödomstolen väger de synpunkter som kommer in ifrån 
dessa remissinstanser tungt, dels eftersom  länsstyrelsen känner till de  lokala förhållandena 
vid muddringsområdet och naturvårdsverket  är  statens  expertinstans när det  kommer  till 
dessa ärenden. Länsstyrelsen är dock,  i  likhet med hamnen,  inte så ofta  inblandade  i stora 
muddringsprojekt.  Naturvårdsverket  däremot  behandlar  samtliga  muddringsansökningar 
som görs i landet vilket medför att de är en viktig aktör vid implementering av ny teknik.    

Många aktörer  som  ingick  i  intervjustudien ansåg  sig  själva  som mycket  intresserade över 
teknikvalet och att de hade ofta hade ett stort  inflytande också, medan andra aktörer  inte 
alltid  hade  samma  syn.  Det  är  intressant  för  frågan  är  om  de  då  verkligen  har  stort 
inflytande? Och  varför  anser  de  själva  att  de  har  stort  intresse, men  andra  aktörer  inte 
uppfattar  det  intresset?  En  anledning  kan  vara  att  de  är  intresserade  av  olika  saker. 
Entreprenörerna,  vars  främsta  intresse  är  att  utföra  arbetet  utan  större  tanke  på  vilka 
miljöeffekterna är, kanske  inte uppfattar myndigheternas  intresse eftersom deras  intresse 
ligger på att skydda miljön. För att  lättare arbeta för en hållbar utveckling är det viktigt att 
alla arbetar mot ett gemensamt mål.  
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Något som kan uppmärksammas är att de  flesta  informanter anser att konsulterna har ett 
stort inflytande över teknikvalet. Deras intresse anses däremot vara mer varierat. Det verkar 
dock som att konsulterna har ett mycket stort  inflytande över teknikvalet eftersom många 
hamnar förlitar sig mycket på konsultens kunnande i stora projekt. De båda citaten på sidan 
42 pekar på att konsulten har en stor betydelse för vilken teknik de väljer att  lyfta fram för 
verksamhetsutövaren. Detta beror framförallt på att hamnen inte har den kunskap om vilka 
möjliga tekniker som finns tillgängliga och att de då litar på konsultens rekommendationer.  

 
 
 

7.3 Teknikimplementering  
Eftersom det idag inte är vanligt att ny teknik används i så stor utsträckning har denna studie 
inte  funnit några klara metoder  för hur  teknikimplementering görs och har gjorts  tidigare. 
Denna studie kan därför  inte utvärdera och förbättra redan befintliga metoder utan  istället 
ge  förslag på  tänkbara  tillvägagångssätt och belysa den problematik  som  finns  inom detta 
område.  

Hur  lärande  sker  påverkas  mycket  av  det  samhälle  och  den  kultur  vi  lever  i.  I  dagens 
teknologisamhälle  sker  stor  informationsöverföring  via  internet  och  några  aktörer  får 
information  om  ny  teknik  via  just  internet  och  nyhetsbrev.  Men  en  stor  del  av  den 
information  de  får  kommer  fortfarande  från  kontaktnät,  seminarier  och  konferenser  där 
människor  träffas  och  diskuterar  teknik  relaterat  till  muddringsprocessen.  Genom  en 
personlig  kontakt  möjliggör  det  för  kommunikation  och  dialog  mellan  olika  aktörer. 
Samspelet och interaktionen skapar förutsättningar för att lära av varandra.  

Det behövs en bredare dialog mellan de olika aktörsgrupperna för att skapa en förståelse för 
varandras åsikter. Genom att skapa tillfällen där aktörerna kan mötas och diskutera viktiga 
frågor som uppkommer i muddringsprocessen kan aktörerna lära av varandras erfarenheter. 
I många fall anses myndigheterna vara de som sätter upp hinder för att användningen av ny 
teknik  försvåras. Att  bara  skylla  på  varandra  är  ingen  produktiv  lösning.  För  att  skapa  en 
förändring måste de arbeta tillsammans, förstå varandras olika värderingar.  

En av de viktigaste faktorerna för  implementering av ny teknik är att det finns en marknad 
för det. För att utveckling av ny teknik inom muddring och hantering av förorenade sediment 
ska  fortsätta  är  det  viktigt  att  det  finns  en  efterfrågan  på  marknaden.  Finns  det  en 
efterfrågan ökar säkerligen utbudet.  I  intervjuerna har det  framkommit att det  i dagsläget 
där brist på ny teknik inom det här området. Efterfrågan på ny teknik har uppmärksammats 
av samtliga tre aktörsgrupper i intervjustudien. De vill ha ny miljövänlig teknik vilket innebär 
att  det  finns  en  efterfrågan. Men  i  Sverige  anses  efterfrågan  vara  liten  i  jämförelse med 
andra länder där muddring sker betydligt oftare. Göteborgs hamn uttryckte sig såhär: 
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”Vi  är  ju  måhända  ganska  stora  i  Sverige  på  muddring  men  internationellt  så  är  vi  ju 
jättesmå,  så  vi  har  ju  inte  de  ekonomiska  förutsättningar  att  satsa  på mycket  alternativ 
teknik som jag vet att t.ex. våra holländska grannar gör.” 

Att  utveckling  av  ny  teknik  inom  det  här  området  står  still  är  inget  som  denna  studie 
bekräftat utan baseras endast på de synpunkter som framkommit under  intervjuerna. Men 
att det gått väldigt sakta  i  jämförelse  till andra branscher kan ses  i och med att muddring 
görs på samma sätt som det gjordes på 70‐talet.  

För  att  öka  användningen  av  en  ny  teknik  så  är  det  viktigt  att  se  till  att  information  om 
tekniken når alla berörda parter. Det är viktigt att den information som ges innehåller både 
vilka  för‐  och  nackdelar  tekniken  har  både  när  det  gäller  ekonomi  och  miljö.  Hur 
informationen skall ges för att ge mest påverkan är dock viktigt. Enligt pragmatismen lär sig 
människan mer  genom  att  själv  uppleva  något.  Learning  by  doing  är  grundpelaren  inom 
pragmatismen  som menar  att  det  är  det  enda  sättet  att  stimulera  till  långsiktigt  lärande 
(Stensmo, 1994). Inom hamnverksamhet är det svårt att tillämpa en sådan metod eftersom 
större muddringsprojekt sker så sällan i svenska hamnar.  

Men  eftersom  människor  lär  på  olika  sätt  bör  informationen  ges  på  olika  sätt.  Vissa 
människor lär bäst genom att själv läsa. En skriftlig beskrivning av tekniken. Andra människor 
behöver höra  informationen medan andra behöver  få göra och själv uppleva hur  tekniken 
används,  till  exempel  under  en  fältstudie.  För  att  alla  människor  ska  kunna  ta  till  sig 
information  är  det  därför  viktigt  att  ge  information  som  en  kombination  av  dessa  tre 
metoder.   

Genom  att  svara  på  frågorna  Varför?,  Hur?,  Vad?  och  Om?  kan  alla  olika  lärstilar  som 
representeras i Kolbs teorier fångas upp.  

• Varför är tekniken bra? 

• Hur ska den användas? 

• Vad ska den användas till?  

• Om vi använder den här tekniken, vilka konsekvenser får det? 

För att nå fram med ett budskap eller  information till någon är det viktigt att ta hänsyn till 
personens  bakgrund.  I  ett muddringsprojekt  är  det många  olika  aktörer  inblandade med 
olika  erfarenheter.  Beroende  på  vilken  aktörsgrupp  informationen  riktar  sig  till  kan  det 
därför vara viktigt att tänka på vilken bakgrund de personer du vill nå har, för att på så vis 
kunna dra nytta av deras tidigare kunskap och på så vis erfarenhetslärandet.  

”Vill man nå allmänheten så är det ju de stora vida begreppen och vill man nå specialisterna 
så får man kanske ge sig i de här mindre avvikelserna som man ändå har upptäckt.” 

Det är viktigt att veta vilken målgrupp informationen riktar sig till för att skapa en förändring 
hos människor.  Beroende  på  hur  insatt  någon  är  i  ett  problem  kan  det  vara  olika  sorts 
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information som hjälper till att skapa en förändring och ett intresse hos individen. Detta var 
något som en av hamnarna  tog upp som en viktig del  i arbetet  för hållbar utveckling. Om 
informationen riktar sig till människor som är  insatta  i miljöproblem rörande föroreningar  i 
sediment och vatten kan det vara intressant att ta upp hur dessa föroreningar påverkar olika 
organismer i omgivningen medan allmänheten inte har möjlighet att ta till sig av den sortens 
information  på  samma  sätt.  Information  till  hamnen  bör  därför  innehålla  övergripande 
information  om  hur  tekniken  fungerar,  dess  miljöpåverkan  och  kostnader.  Om 
informationen  är  för  detaljrik  i  vissa  avseenden  finns  det  risk  att  de  förlora  intresset. 
Entreprenörer,  som är mer  teknikinriktade, är  intresserade av hur  tekniken  fungerar, vilka 
begränsningar och möjligheter tekniken har samt vilken miljöpåverkan den ger upphov till. 
Myndigheter  är  expertinstanser  och  där  vissa  har  ingående  kunskap  när  det  gäller 
miljöeffekter  och  andra  är  experter  på  teknik.  Information  till myndigheterna  kan  därför 
innehålla ingående och detaljerad information om tekniken.        

För att påverka teknikvalet är det viktigt att  i ett tidigt skede rikta sig till hamnen eftersom 
det  är  där  tankar  kring muddringen  väcks  först. Men  det  är  först  när  det  är  aktuellt  för 
hamnen  att muddra  som  intresset  finns  för  vilka  tekniker  som  finns  tillgängligt. De  flesta 
hamnar  underhållsmuddrar  var  2‐3  år  och  något  större muddringsprojekt  sker  kanske  en 
gång  vart  20  år.  Intresset  och möjligheterna  för  dem  att  ska  skapa  en  förändring  i  detta 
område är därför litet. De aktörer som har möjlighet att bidra till en bredare användning av 
en ny teknik är de aktörer som ofta arbetar med muddring och hantering; myndigheterna, 
entreprenörerna  och  konsulterna.  Dessa  aktörer  bör  i  sin  tur  informera 
verksamhetsutövaren,  i  detta  fall  hamnen,  på  vilka  miljövänliga  tekniker  som  finns 
tillgängliga när det är aktuellt för hamnen att muddra. Det vore dock  lämpligt att väcka ett 
engagemang  för  frågan  även  hos  hamnarna  eftersom  de  har  en  stor  betydelse  vid 
teknikvalet.  Även  om  hamnarna  inte  muddrar  så  ofta  är  det  viktigt  att  de  har  en 
grundläggande förståelse för vilka miljöeffekter föroreningarna  i sedimenten och muddring 
kan leda till. Om hamnarna har kunskapen kring vilka effekter deras val av teknik kan ha har 
de en större möjlighet att kunna ställa krav.  

I  en  lärprocess  är  det  viktigt  att  ge  utrymme  för  reflektion  för  att  främja  ett  långsiktigt 
lärande. Genom att den som lär omvandlar den nya kunskapen och gör den till en del av sina 
egna  värderingar  finns  grunden  för  att  skapa  ett  personligt  engagemang  att  arbeta  för 
hållbar  utveckling  (SOU  2004:104).  Detta  kan  liknas med  Piagets  teorier  om  att  kunskap 
genom ackommodation förändrar vårt sätt att se på världen.  

Hur  lätt  att  använda  en  teknik  upplevs  vara  samt  hur  användbar  den  uppfattas  är  enligt 
technology  acceptance  model  (Teo,  2009)  avgörande  för  användarnas  attityd  gentemot 
tekniken och därmed även  intentionerna att använda den. Vid  teknikimplementeringen är 
det därför viktigt att belysa varför tekniken är användbar och dess fördelar gentemot andra 
tekniker.  
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Om användningen av ny mer miljövänlig teknik premieras skapas en positiv feedback vilket 
stimulerar  användningen  av  miljövänlig  teknik  i  framtiden.  I  dagsläget  sker  snarare  en 
negativ  feedback  för  användningen  av  ny  teknik  eftersom  det  leder  till  en  extra  stor  och 
tidskrävande  tillståndsprocess.  Valet  av  ny  teknik  kräver  alltså  mer  jobb  från 
verksamhetsutövarens  sida. Om detta  istället vägs upp av positiva effekter av  teknikvalet, 
som att den är mer miljövänlig och/eller har en  lägre kostnad, kan det  stimulera  till ökad 
användning av tekniken. Om de ekonomiska fördelarna med tekniken  inte vägs upp av den 
tid som krävs att hamnen lägger ner uppstår inte den motivation som krävs för att förbättra 
sin prestation, se figur 2‐3 på sidan 20. 

Att ny teknik finns i andra länder men inte används i Sverige idag kan bero på de stränga krav 
som  ställs  från myndigheternas  sida  att  tekniken måste  vara  beprövad  och  testad  under 
vetenskapliga  former. De krav som myndigheterna  idag ställer  för att en ny  teknik skall  få 
användas  innebär att  tekniken  redan måste vara  testad och använd vilket  försvårar att ny 
teknik  kommer  in  på marknaden.  Det  skapas  något  av  ett moment  22  där  de  krav  som 
myndigheterna  stället  bromsar  upp  utvecklingen  på  den  svenska  marknaden.  En  av 
svårigheternas till att muddermassor inte kan återanvändas i lika stor grad som andra länder 
kan bero på att det i Sverige klassas som avfall oavsett om det är förorenat eller inte.  
  
 
 

7.4 Arbeta för en hållbar utveckling 
Hållbar utveckling har i dagens samhälle blivit ett allt vanligare uttryck och det används inom 
företagsvärlden mer och mer. Det är ett begrepp som många av informanterna ansåg sig ha 
god  förståelse  för  vad  det  innebär.  För  att  stärka  arbetet  för  hållbar  utveckling  ansåg  de 
flesta  aktörer  att bland det  viktigaste  är  att öka  förståelsen  för  vad det  innebär  samt  att 
motivera varför det är viktigt.  

Resultatet visar dock att det inte finns någon entydig metod för att stärka arbetet för hållbar 
utveckling. Många  tror  dock  att  ett  sätt  är  att  skärpa  lagar  och  regler  för  vad  som  är 
miljömässigt acceptabelt. Strängare  lagstiftning om hur förorenade sediment skall hanteras 
och krav på att hålla  föroreningarna så koncentrerade som möjligt och  inte blanda ut dem 
med rena sediment var en åsikt som framkom. 

”Det finns inga krav på att du ska koncentrera så mycket du kan utan du kan välja att blanda 
ut för att det ska bli billigare.” 

Även citatet på sidan 48 belyser en av åsikterna till varför det behövs. En av anledningarna 
till att denna person ansåg att  lagar och regler skulle främja en hållbar utveckling är därför 
att  det  annars  är  väldigt  lätt  att  ta  den  billiga  och  enkla  vägen  ut.  I  och  med  att 
muddringsprojekt  i  sig  redan  är  mycket  kostsamma  kan  möjligheten  att  dra  ner  på 
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kostnaderna  genom  att  till  exempel  blanda  ut  sedimenten  ses  som  ett  alternativ  för 
verksamhetsutövare.  Blandas  de  förorenade  massorna  med  rent  sediment  blir 
föroreningsgraden  genast mycket  lägre,  vilket  kan  ge möjlighet  att  dumpa massorna  på 
havsbotten.  Frågan  är  dock  om  vi  i  Sverige  skulle  gynnas  av  hårdare  reglering  av 
muddringsprocessen. Handlar problemet egentligen om lagstiftning eller om att människors 
och organisationers  attityder och  värderingar  inte primärt  ligger på  att  arbeta  för hållbar 
utveckling. Men hållbar utveckling handlar inte bara om miljö och att minska miljöpåverkan 
av en viss metod, även om det är en del av arbetet för hållbar utveckling.  

För  att  uppnå  hållbarhet  krävs  att  samtliga  tre  dimensioner;  ekonomiska,  sociala  och 
miljömässiga, är uppfyllda. Det är viktigt att hitta en balans mellan dessa tre dimensioner för 
att arbetet  skall vara hållbart. Hur viktiga dessa olika aspekter är när det kommer  till  just 
teknikvalet i ett muddringsprojekt skiljer sig något, men ekonomiska och miljöaspekterna är 
de två delar som enligt intervjuresultatet är av störst betydelse. Informanterna i min studie 
ansåg  att  de  ekonomiska  och  de miljömässiga  aspekterna  är  nästan  lika  viktiga. Men  det 
finns  vissa  antydningar  i  intervjuerna  att  ekonomin  väger  tyngre  än  miljön.  Många 
informanter som svarade att de tyckte att det borde vara så, och  inte alltid hur det ser ut  i 
verkligheten.  

”Vi tycker inte att den ekonomiska aspekten ska ta allt för stor plats. Det grundar sig på den 
här gamla principen att  förorenarna ska betala. Skitar man ner eller  förstör  i miljön då  får 
man också betala. Så att åberopa  företagsekonomiska skäl  för att  inte använda den bästa 
tänkbara teknik, det tycker vi inte är bra.” 

Våra värderingar och attityder styrs väldigt mycket av de värderingar som finns i samhället i 
stort. Dewey menade att utbildning  förenar  individ och samhälle och att de båda påverkar 
varandra;  föränderliga  individer  utvecklar  samhället  och  föränderliga  samhällen  utvecklar 
individen  (Stensmo,  1994).  Det  är  alltså  inte  bara  samhället  som  behöver  påverka 
utvecklingen  inom det här området utan även attityder och åsikter  inom vissa grupper och 
organisationer kan påverka och skapa förändring på samhällsnivå.  

Ett  sätt  att  skapa  förändring  och  förståelse  för  hållbar  utveckling  är  genom  utbildning. 
Utbildning  för  hållbar  utveckling  bör  dels  innehålla  grundläggande  kunskap  om 
naturvetenskap eftersom det  är  grunden  till  att  förstå och  se  samband. Men  förutom  att 
klarlägga samband mellan olika faktorer i en process är det viktigt att det finns möjlighet till 
kritisk reflektion. Även handlingskompetens är viktigt  inom utbildning för hållbar utveckling 
(SOU, 2004:104). Det handlar om att underlätta för individen att känna engagemang och vilja 
att påverka utvecklingen. Hur det ska ske  i praktiken är däremot olika från grupp till grupp. 
Engagemang  kan  kopplas  till  den motivation  individen  eller  företaget  känner  för  en  viss 
fråga. Om aktören  i  fråga känner en motivation  till att arbeta med  frågan väcks också ett 
engagemang.  

 

57 



7.5 Förslag till fortsatt arbete 
För  att  få  en  bredare  syn  och  förståelse  för  aktörers  olika  drivkrafter  och  inverkan  på 
teknikvalet  skulle denna  studie  kunna utvecklas  genom  att dels  vidga  antalet  informanter 
samt att ta med aktörer från fler grupper, så som forskare och konsulter. Konsulter verkar i 
många  fall  ha  stor  inflytelse  på  vilken  teknik  som  kommer  att  användas  genom  vilka 
rekommendationer de  lägger. Det vore även  intressant att ta del av eventuell ny  forskning 
kring  teknikutveckling  kring  muddring.  Har  det  skett  någon  märkbar  utveckling  kring 
muddring och hantering av sediment? Många informanter har uttryckt att utvecklingen inom 
det  här  området  stått  still  i många  år. Det  vore  därför  intressant  att  ta  reda  på  om  det 
verkligen  är  så,  och  i  så  fall  varför  det  inte  skett  någon  märkbar  teknikutveckling  för 
muddring och hantering av sediment. 

Eftersom resultatet pekar på att myndigheterna har en betydande roll  i vilken utsträckning 
ny  teknik  kan  användas  vore  det  även  intressant  att  vidare  studera  hur  en  förändring  i 
användandet av ny teknik kan skapas hos myndigheterna. Naturvårdsverket anger att de har 
ett stort intresse över att få information om ny teknik som kan användas, samtidigt som de 
kravs  som  de  ställer  för  att  ny  teknik  skall  få  användas  kräver  att  tekniken  redan  är 
etablerad. Vad är orsaken till detta? Vilka metoder kan användas för att skapa en förändring 
hos myndigheterna för att undvika ett moment 22 läge?   

Återanvändningen av muddermassor är även något som idag är sällsynt i Sverige. Att djupare 
undersöka hur efterfrågan på att återanvända muddermassor ser ut och hur acceptansen för 
användandet  av  material  tillverkat  på  återanvänt  sediment  ser  ut  vore  intressant. 
Muddermassor klassas i Sverige idag som avfall, är det en anledning till att återanvändandet 
av sediment är så litet? För att möjligheten att återanvända sediment skall öka är det viktigt 
att acceptansen för att använda det finns i samhället. Det vore intressant att vidare studera 
hur samhället ser på användning av sådana produkter samt att undersöka hur acceptansen 
kan ökas.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor till hamnarna  
Bakgrunds information 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. På vilket sätt har du arbetat med muddring och hantering av muddermassor?  

 

3. I hur många muddringsprojekt har du varit inblandad?  

 

4. Hur mycket kunskap har du om muddring och hantering av muddermassor? 

             Lite                   Mycket 
Muddring   1  2  3  4  5 

 
    Hantering: 
In‐situ    1  2  3  4  5 

 
Ex‐situ    1  2  3  4  5 

 

 
 

5. Hur ofta muddrar ni i er hamn? 
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6. Hur mycket sediment planerar ni att muddra upp under (det här projektet) de närmaste 
åren? 

a. Hur mycket av det anses vara förorenat? 
b. Hur planerar ni att hantera dessa sediment 

 

Teknikval 

7. I ett projekt, vilka aktörer väljer vilken teknik för den muddring och hantering som 
kommer att användas?  

8.   a.  I vilket skede av ett muddringsprojekt tas beslut om vilken teknik för muddring 
och hantering av muddermassor som skall användas?  

 

I. Muddring: 
II. Hantering in‐situ: 
III. Hantering ex‐situ: 

 
b. På vilka grunder tas de besluten? 

 

9. Hur mycket inflytande har du/ditt företag på teknikvalet? 

             Lite                   Mycket 
Muddring   1  2  3  4  5 

 
    Hantering: 
In‐situ    1  2  3  4  5 

 
Ex‐situ    1  2  3  4  5 

10.   a. Vilka andra aktörer är involverade i beslut rörande teknikvalet?  

  b. Vilket inflytande har de över teknikvalet? 
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11. Vart i diagrammet skulle du placera in följande aktörer i förhållande till inflytande och 
intresse av teknikval i muddringsprocessen? 

Hamnen, Kommunen, Miljödomstol, Entreprenörer, Länsstyrelsen, SGU, Konsulter, 
Naturvårdsverket, SGI, Fiskeriverket och Sjöfartsverket 

Lägg gärna till de aktörer du nämnde i fråga 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tre aspekter är viktiga för att uppnå hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och 
miljöaspekter 

a. Hur viktiga är de ekonomiska aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

b. Hur viktiga är de sociala aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

c. Hur viktiga är miljöaspekterna när det kommer till val av teknik? 

Stort  1  2
Inflytande 

4  3
Litet 

Litet  Stort 

Intresse
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Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

13. Hur får du information om ny miljövänlig teknik för muddring och hantering av 
sediment? 

 

14. Vilka faktorer skulle i er organisation påverka användning av ny teknik för muddring och 
hantering av förorenade sediment? 

 

15. Vilken teknik tycker ni saknad idag? 

 

16. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att stärka arbetet för hållbar utveckling 
inom muddringsverksamhet i hamnområden? 

 

 

17. Övriga åsikter och reflektioner  
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Bilaga 2: Frågor till entreprenörerna 
Frågorna till entreprenörerna var till stora delar lika. Fråga 15 och 16 var dock specifika för 
de två olika företagen. PEAB är företaget som tillsammans med Gävle hamn investerat i en 
processtabilisator inför detta projekt. Secora är det företag som ansvarar för att utföra 
muddringen. Det var därför intressant att ställa ett par aktörsspecifika frågor i detta fall.  

 

Bakgrundsinformation 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. På vilket sätt har du arbetat med muddring och hantering av muddermassor?  

 

3. I hur många muddringsprojekt har du varit inblandad?  

 

4. Hur mycket kunskap har du om muddring och hantering av muddermassor? 

             Lite                   Mycket 
Muddring   1  2  3  4  5 

 
    Hantering: 
In‐situ    1  2  3  4  5 

 
Ex‐situ    1  2  3  4  5 

 

 

5. Vilka är era huvudsakliga uppdragsgivare (Privata företag, privat personer, kommuner, 
statliga organisationer etc.)? 

 
 

   

66 



Teknikval 

6. Vilken teknik använder ni mest i olika muddringsprojekt? 

a. Varför använder ni den tekniken mest? 
b. I ett projekt, vilka aktörer väljer vilken teknik för den muddring och hantering som 

kommer att användas?  

 

7.    a. I vilken skeden av ett muddringsprojekt tas beslut om vilken teknik för muddring 
och hantering av muddermassor som skall användas?  

I. Muddring: 
II. Hantering in‐situ: 
III. Hantering ex‐situ: 

 
b. På vilka grunder tas de besluten? 

 

8. Hur mycket inflytande har du/ditt företag på teknikvalet? 

Lite             Mycket 
1    2  3  4  5 

 

9.   a. Vilka andra aktörer är involverade i beslut rörande teknikvalet?    

  b. Vilket inflytande har de över teknikvalet? 

10. Vart i diagrammet skulle du placera in följande aktörer i förhållande till inflytande och 
interesse av teknikval i muddrings‐ och hanteringsprocessen? 
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Hamnen, Kommunen, Miljödomstol, Entreprenörer, Länsstyrelsen, SGU, Konsulter, 
Naturvårdsverket, SGI, Fiskeriverket och Sjöfartsverket 

Lägg gärna till de aktörer du nämnde i fråga 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Hur får du information om ny miljövänlig teknik för muddring och hantering av 
sediment? 

 

12. Vilka faktorer skulle i er organisation påverka användning av ny teknik för muddring och 
hantering av förorenade sediment? 

 

   

Stort  1  2
Inflytande 

4  3
Litet 

Litet  Stort 

Intresse
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13. Finns det några metoder för hantering av förorenade muddermassor som du anser vara 
bättre än andra vid:  

a. in‐situ hantering? 
b. ex‐situ hantering? 
c. Varför anser du att dessa metoder är bättre? 
d. Finns det någon teknik du anser saknas på marknaden idag? 

 

14. För att uppnå en hållbar utveckling är tre aspekter viktiga; ekonomiska, sociala och 
miljöaspekter. 

a. Hur viktiga är de ekonomiska aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga        Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

b. Hur viktiga är de sociala aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga        Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

c. Hur viktiga är miljöaspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga        Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 
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Fråga 15 och 16 till PEAB: 

15. Vid hantering av muddermassorna i Gävle Hamn valde ni att inverstera i en process 
stabilisator, vad fick er att göra det? 

16. Är den muddringsmetod ni använder optimal för process stabilisering? 

 

Fråga 15 och 16 till Secora: 

15. Ni utför miljömuddring i Gävle hamn, vad innebär det? 

16. Varför har ni valt just den metoden?  

 

17. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att stärka arbetet för en hållbar 
utveckling inom muddringsverksamhet i hamnområden? 

 

 

18. Övriga åsikter och reflektioner 
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Bilaga 3: Frågor till myndigheterna 
 

Bakgrundsinformation 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

2. På vilket sätt har du arbetat med muddring och hantering av muddermassor?  

 

3. I hur många muddringsprojekt har du varit inblandad?  

 

4. Hur mycket kunskap har du om muddring och hantering av muddermassor? 

 

             Lite                   Mycket 
Muddring   1  2  3  4  5 

 
    Hantering: 
In‐situ    1  2  3  4  5 

 
Ex‐situ    1  2  3  4  5 
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Muddringsprocessen 

5. Vart i muddringsprocessen är ni delaktiga?  

 

 

6. Vilket underlag behövs från myndigheternas sida för att få tillstånd: 

a. muddring i hamnområde? 
b. hantering av förorenade muddermassorna? 
c. Är det någon skillnad om tekniken är ny och obeprövad eller har använts mycket? 

Om ja  hur ser skillnaderna i så fall ur? ,

 

Teknikval 

7. I vilka steg i processen tas beslut om vilken teknik för muddring och hantering av 
muddermassor som skall användas?  

 

8. Hur mycket inflytande har du/din myndighet vid teknikvalet?  

             Lite                   Mycket 
Muddring   1  2  3  4  5 

 
    Hantering: 
In‐situ    1  2  3  4  5 

 
Ex‐situ    1  2  3  4  5 

      

9. Vilka andra aktörer är involverade och vilket inflytande har de över teknikvalet? 
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10. Vart i diagrammet skulle du placera in följande aktörer i förhållande till inflytande och 
intresse av teknikval i muddringsprocessen? 

Hamnen, Entreprenörer, Konsulter, Kommunen, Länsstyrelsen, SGU, SGI, Miljödomstolen, 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Sjöfartsverket 

Lägg gärna till de aktörer du nämnde i fråga 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Vad krävs för att ni ska godkänna användning av ny teknik inom muddring och hantering? 

 

12. Är ni nöjda med omfattning på de undersökningar som görs eller finns det något mer ni 
tycker att man titta på? I så fall vad? 

 

13. För att uppnå en hållbar utveckling är tre aspekter viktiga; ekonomiska, sociala och 
miljöaspekter. 

a. Hur viktiga är de ekonomiska aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

Stort  1  2
Inflytande 

4  3
Litet 

Litet  Stort 

Intresse
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b. Hur viktiga är de sociala aspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

c. Hur viktiga är miljöaspekterna när det kommer till val av teknik? 

Inte så viktiga           Mycket viktiga 
1    2  3  4  5 

 

14. Övriga kommentarer eller reflektioner.  
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