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Sammanfattning   

Syftet med undersökningen är att bilda en uppfattning om vad yrkesaktiva fartygskockar har 

för åsikt om kvaliteten på de råvaror som står till deras förfogande. I forskningsbakgrunden 

behandlas matkvalitet och dess inverkan på människans hälsa samt även fakta om halvfabrikat 

och livsmedelstillsatser. Utöver det presenteras lagar och förordningar gällande hantering av 

mat, arbetsmiljö och hälsa. Datainsamlingen genomfördes medels semistrukturerade 

intervjuer med sex olika fartygskockar på tre olika fartyg i trafik mellan Sverige och 

Tyskland. Det som framkom ur dessa intervjuer var, bland annat, att det finns rum för 

förbättring vad det gäller råvarukvaliteten och att en, enligt informanterna, allt för stor del av 

provianten består av hel- och halvfabrikat.  
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Abstract   

  

The purpose of this survey is to investigate what opinions ships’ cooks have on the quality of 

the base products that they use in their everyday cooking. In the research subjects like food 

quality and its influence on human health is dealt with as well as food additives and processed 

food. Beyond that, laws and regulations concerning handling of foods and general health 

among seafarers is presented. The collection of data was performed by semi-structured 

interviews with six ships’ cooks on board three different vessels in traffic between Sweden 

and Germany. The survey showed, among other things, that there is room for improvements 

concerning the quality of the base products and that, according to the cooks, a large portion of 

the products consists of semi- or fully processed food.  
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Förord 

 

För ett antal år sedan då jag började arbeta till sjöss upptäckte jag hur stor påverkan 

mathållningen ombord har på personalen och dess välbefinnande. Trots detta faktum 

har jag fått uppfattningen att det är en aspekt som ofta negligeras av rederier.  

På mitt dåvarande fartyg var det nästintill upprorsstämning på grund av att 

matkvaliteten var undermålig. Halvfabrikat var mer norm än komplement och detta 

ledde till frustration. Jag insåg då att det är en arbetsmiljöfråga av största vikt, trots 

att den sällan behandlas som sådan.  

Nu har jag chansen att forcera upp frågan till ytan, göra en undersökning på hur det 

egentligen ser ut och få en faktisk inblick i mathållningen på svenska handelsfartyg. 
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   1 Inledning 

1.1 Introduktion  

 

I SVT:s programserie Landgång, där livet till sjöss speglas genom en erfaren fartygskocks 

ögon, gavs det svenska folket en inblick i hur livet till sjöss kan te sig. German Zamudio, 

kocken i fokus, är av den gamla skolan och skyr allt vad halvfabrikat och konserver heter. 

Denna yrkesstolta inställning genomsyrade programserien och följde som en röd tråd från 

början till slut.  

Hans erfarenheter från en lång karriär till sjöss var att för att få en ökad trivsel ombord 

krävdes god och vällagad mat som dessutom gav tillräcklig näring för att kunna utföra fysiskt 

arbete. För att uppnå detta tillagade Zamudio i stort sett allt från grunden och varierade kosten 

så ofta det gavs möjlighet, han försökte även tillgodose besättningens olika kulturella 

mattraditioner till bästa förmåga. I programmet görs kontinuerligt intervjuer med 

besättningen, ur dessa växer en tydlig bild fram som bekräftar hur viktig maten är för trivseln 

ombord. 

Förutsättningarna till sjöss har inte alltid varit sådana att en kosthållning av Zamudios kvalitet 

varit praktiskt genomförbar. Bristen på bra förvaringsmetoder gjorde dålig kost till en av 

sjöfartshistoriens mest svåröverkomliga problem. Då maskindrivna fartyg gjorde sitt intåg på 

världshaven under 1800-talet gavs snart möjlighet till nya förvaringsmetoder av råvaror. När 

kylmaskiner inrättades ombord kunde maten hållas nedkyld. Situationen för de 

ombordanställda och deras mathållning förändrades till det bättre. Efter att ha levt på saltat 

kött och skorpor, resulterande i sjukdomar så som skörbjugg, kunde kosten nu varieras i allt 

större utsträckning (The Encyclopedia of New Zealand). 

Trots detta förblev matkvaliteten undermålig, nyazeeländska sjömän berättar att så sent som 

på 40-talet fick de vara noga med att kontrollera bröd och soppa efter ovälkomna gäster (The 

Encyclopedia of New Zealand).  

Teknologin har utvecklats under den senare hälften av 1900-talet och problemen angående 

maten har skiftat, idag handlar det snarare om att man tummar på kvaliteten av ekonomiska 

skäl. Mathållningen ombord på våra fartyg är en kostnad för rederierna och där det finns 

kostnader finns också intresse för besparingar. Skillnaden mot gårdagen är att nu finns det 

direktiv från myndigheter och fackföreningar som måste följas, socialstyrelsen gjorde så tidigt 
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som 1913 en undersökning, ”Sjömansyrket i Sverige”, där för första gången frågan sattes i 

fokus (Socialstyrelsen 1915). Sprunget ur denna har det sedan utkommit 

författningssamlingar där kosthållning och hälsa ingått.  

Vad är då meningen med en kritisk granskning av kosthållningen till sjöss, när medvetenheten 

kring ämnet är stor och myndighetsdirektiv finns att följa? 

1.2 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att belysa hur fartygskockar upplever kvaliteten på råvarorna 

och om de anser att den har förändrats över tid.  

1.3   Frågeställningar 

 

Hur upplevs råvarornas kvalitet av kockar ombord? 

Anser fartygskockarna att råvarornas kvalitet förändrats med åren? 

Vad anser fartygskockarna om urvalet av halvfabrikat som de har att arbeta med? 

Hur kan den provianteringsansvariga kocken ombord influera valet av produkter? 

Anser kockarna att deras rederi lever upp till de lagar och förordningar (se Mat och 

Livsmedelskvalitet – Lagar och Förordningar s.13) som finns gällande mathållning? 

1.4   Avgränsningar  

 

Intervjuerna kommer att rikta sig mot inköpsansvarig kock (det vill säga kökschef) ombord. I 

de fall då dessa två ej sammanfaller (exempelvis en inköpsansvarig intendent) kommer 

kökschefen att vara föremål för intervjun då det är han eller hon som i slutändan hanterar 

maten. 

Undersökningen kommer inte att omfatta övrig skeppspersonal och deras personliga åsikter. 

Att ta reda på hur maten uppfattas av dessa skulle endast leda till åsikter om tillagningen. 

Subjektiva bedömningar angående tillredning är ej relevanta i denna uppsats då syftet är av en 

annan karaktär. 

Rent praktiskt kommer uppsatsen att gälla ett antal utvalda fartyg i färjetrafik till och från 

Sverige, de har möjlighet att köpa in råvaror från bekanta matgrossister då de regelbundet 
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anlöper svenska hamnar. Det är inget hinder om två eller fler fartyg representerar samma 

rederi då det kan vara av intresse att jämföra olika fartygstyper, så som Ro-Pax och/eller 

passagerarfartyg.  

   2 Metod   

2.1   Metodval   

 

Arbetets uppbyggnad och problemformulering är av sådan natur att en kvalitativ 

undersökning är nödvändig för att nå önskat resultat. Eftersom då en bild av verkligheten 

eftersträvas är kvalitativ metodik ett bra val då den erbjuder möjlighet till djupare berättelser 

och öppnar upp för följdfrågor (Denscombe 2000, s. 259).  

I undersökningen är det av största vikt att få ingående information från fartygskockarna kring 

hur de upplever råvarukvaliteten ombord på sina fartyg. Detta sker genom intervjuer där 

informanten får ge sin bild av verkligheten. Frågorna tillåts att besvaras fritt, vilket öppnar 

upp för mer nyanserade svarsalternativ med förhoppning att resultatet skall spegla deras 

åsikter. Intervjun är centrerad kring ett antal förbestämda frågor, följdfrågor kan uppstå 

beroende på informantens svar och detta tillåts. Slutprodukten blir en semistrukturerad 

intervjumetodik (Denscombe 2000, s.130). 

Kvalitativ forskning är ett samlingsnamn för en rad olika typer av samhällsforskning som 

bygger på en mängd olika discipliner som sociologi, socialantropologi och socialpsykologi. 

Sammanställningen av kvalitativa data är komplicerad då svaren kan variera mycket från 

person till person, när resultatet sammanförs kan tolkningsfel spela en betydande roll 

(Denscombe 2000, s.243). 

Den kvalitativa metodens natur gör det svårt att direkt kunna avgöra huruvida djupstudien av 

ett fåtal enheter går att spegla på andra enheter av samma sort, det är inte säkert att samma 

undersökning får ett likvärdigt resultat då den utgörs av personliga erfarenheter och tankar 

från informanterna som deltar. Det innebär att ett annorlunda resultat kan nås om 

undersökningen skulle utökas till ett större antal enheter då de tillkommande informanternas 

erfarenheter och tankar kan skilja sig från de andras. Det skall också göras klart att forskarens 

identitet gör ett signifikativt avtryck i presentationen av resultatet samt analysen av densamme 

då svaren tolkas av forskaren utefter dennes egna erfarenheter och kunskap (Denscombe 
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2000, s.260-261). Alltså två olika forskare som tolkar samma svar kan få avvikande resultat 

som skiljer sig från varandra eftersom att de är två individer med säregna erfarenheter och 

olika kunskapsnivåer. Det är ofrånkomligt och något som skall hållas i åtanke vid hantering 

av resultaten.  

Alternativet till en kvalitativ undersökning, kvantitativ metod, är vanligt förekommande för 

vetenskapliga undersökningar där man eftersöker klara resultat utan personligt djup, eftersom 

kvantitativa data bygger på siffror. Resultaten redovisas i form av diagram och tabeller, vilket 

ger en känsla av solid, objektiv forskning. Faktainsamlingen kan ske på en mängd olika sätt, 

gemensamt för dem är att resultat utan personliga tolkningar eftersträvas (Denscombe 2000, 

s.208). Då personliga tolkningar är undersökningens syfte är kvantitativ metod inget 

alternativ. 

2.2   Urval 

 

Då syftet är att få reda på de personliga åsikter fartygskockar besitter angående 

råvarukvaliteten på deras arbetsplats kommer undersökningen göras på ett antal fartyg. Dessa 

fartyg kommer vara färjor i trafik mellan Sverige och utländska hamnar, de kan dock vara mer 

eller mindre renodlade passagerarfartyg. Fartyg i den här typen av trafik har goda 

förutsättningar att införskaffa råvaror från kända leverantörer och utöver det är möjligheterna 

för lämpliga intervjutillfällen goda då de anlöper svenska hamnar regelbundet. Informanten är 

lämpligen huvudansvarig i fartygets kök och skall helst ha lång arbetserfarenhet, detta för att 

kunna ge sin syn på hur kvaliteten på råvarorna förändrats under dennes aktiva tid inom yrket.  

Det vore även intressant om skillnader kan upptäckas mellan fartyg som är renodlade 

passagerarfartyg med höga krav på komfort och fartyg mer inriktade på ren lasttransport men 

som ändock kör passagerare. Därför kommer dessa två typer av fartyg vara representerade i 

undersökningen.  

2.2.1   Etiska övervägande 

 

Första kontakt med informanterna kommer ske via mejl där de informeras om 

undersökningens syfte och bakgrund. De kommer också informeras om att total anonymitet 

gäller både angående deras personliga deltagande samt att inget rederi kommer pekas ut i 

undersökningen. Om de är intresserad av att deltaga kommer intervjuerna sedan utföras via 

telefonkontakt där samtalet spelas in för dokumentation (Vetenskapsrådet 2011).   
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2.3  Genomförande 

 

Planen innefattar formandet av ett väl sammansatt och genomtänkt frågeformulär, med ett 

flertal ”simulerade” intervjuer som grund. Detta innebär att ett första utkastet av 

intervjumaterialet skall testas genom att genomföra intervjun med personer som är bekanta 

med ämnet för att se om de tolkar frågorna korrekt. Desssa intervjuer genomfördes 

personligen, det fanns ingen grund till att spela in dessa då dialogens styfte endast var att se 

huruvida frågorna var lättförståeliga eller ej. Att frågorna utformas på ett lättförståeligt sätt är 

ytterst väsentligt då detta kommer avgöra slutproduktens utformning. 

Som mål för min intervju kommer två fartygskockar att väljas ut från tre båtar som deltar i 

studien. Samtliga fartyg är passagerarfartyg varav en av dem är fullt inriktad på 

passagerartrafik, de andra två lägger fokus i första hand på lasttransport. Dessa utvalda 

personer får sedan via telefonkontakt eller personligt möte möjlighet att besvara ovan nämnda 

formulär. Två intervjuer skedde medels telefonkontakt, de övriga genomfördes på plats. 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades sedan till skriftliga 

dokument. 

2.4   Analys och bearbetning 

 

Intervjuerna transkriberas genom att intervjuerna överförs till text genom avlyssning utav 

inspelningarna. Därefter identifieras likheter och olikheter mellan de olika intervjuerna med 

fokus på det som kan ge svar på undersökningens frågeställningar i ett försök att uppnå syftet 

(Denscombe 2000). 

2.5   Litteratursökning 

 

För att befästa att matkvaliteten verkligen är av stor vikt och rättfärdiga genomförandet av 

denna undersökning så är nyttjandet av vetenskapligt förankrad litteratur nödvändig. Med 

hjälp av den kan det påvisas att vi som människor är i behov av en fullgod kost för att fungera 

på alla plan, fysiskt likväl som psykiskt. Då vi lever i en digitaliserad värld är det enkelt att 

finna information via Internet, därav nyttjandes i huvudsak denna källa under skapandet av 

detta arbete. 
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Litteraturen har funnits genom användandet av en känd sökmotor på Internet. 

Nyckelord/fraser i sökningarna har bland annat varit; hälsokost, hälsa till sjöss, matkvalitet 

ombord, arbetsmiljö. 

Det har funnits vissa bekymmer med att få fram bra fakta då liknande undersökningar varit 

svåra att finna. Mycket som kommer upp vid nyckelordssökningar är helt irrelevant vid 

sökning via Internet, men genom nyttjandet av engelska ord/fraser öppnar man upp en 

betydligt mer vidsträckt faktabas. 

2.6   Källkritik 

 

En dagstidning är sällan en bra källa att ta stöd på i en vetenskaplig text. Artiklarna är ofta 

vinklade för att öka intresset från konsumenterna och på så sätt sälja större kvantitet av 

produkten. De är däremot bra för att finna vetenskapliga källor, journalister har som yrke att 

gräva fram fakta och gör därmed dig en tjänst då du på egen hand kunde fått svårt att finna 

fakta. 

Beroende på vad referatet skall användas till så kan det gå bra att hänvisa till tidningar, men 

det skall göras med försiktighet då det är lätt att ramla utanför de vetenskapliga ramarna.   

  

  3 Mat och livsmedelskvalitet 

 

Nedan kommer relevant forskning inom ämnena mathållning, näringslära, sociala aspekter 

samt lagar och förordningar att presenteras. Dessa ligger till grund för undersökningen.  

Det är tydligt att näringslära och dess påverkan på människans övergripande hälsa får allt mer 

utrymme inom forskningen, studierna inom området är många men ofta går åsikter isär. 

Speciellt viktigt är mathållningen för de yrkeskategorier som utför ett fysiskt aktivt och 

krävande arbete.  

Senare forskning visar på vikten av att äta en fullgod måltid innehållandes tillräckliga 

mängder energi och näring för de människor som har ett fysiskt ansträngande arbete (Ekblom 

1995). 

Kosten påverkar oss inte enbart ur en fysiologisk hälsoaspekt utan den rymmer även andra 

sidor. Social trivsel och välmående är några saker som starkt förknippas med matkultur och 
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sättet vi som grupp umgås kring maten. Christina Fjellström, professor på Uppsala 

Universitet, skriver att mat inte enbart är något som vi nyttjar för vår överlevnad, genom 

maten och måltiderna skänker vi struktur och mening åt vardagen. Maten är starkt förknippad 

med vår identitet genom maten vi väljer att inhandla, sättet den tillagas och serveras samt hur 

våra måltider genomförs. Vår kulturella tillhörighet visas genom maten och genom 

gemenskapen som uppstår kring måltiden.    

3.1    Vikten av nyttig mat 

3.1.2    Livsmedelskvalitet 

 

Livsmedelskvalitet är ett brett begrepp som omfamnar sättet varan produceras på såväl som 

dess produktkvalitativa egenskaper (näringsmässiga, hygieniska, toxikologiska). Dess 

näringsmässiga kvalitet är vad som avgör innehåll eller avsaknad av näringsämnen, vilket 

direkt avgör hur nyttig varan är. 

 

 

Figur 1. Matens inneboende egenskaper såväl som sättet livsmedlet producerats på utgör 

tillsammans begreppet Livsmedelskvalitet.  

 

Mat och dryck fyller våra fysiologiska behov av näringsämnen, vatten och energi, vilket har 

en direkt inverkan på vår övergripande hälsa. Hälsa innebär, enligt WHO 

(Världshälsoorganisationen), inte enbart att man är fri från sjukdom utan innefattar också 

mentalt och socialt välbefinnande. Även i dessa aspekter har maten en viktig roll att spela, 

trygghet och gemenskap uppstår då människor samlas kring en gemensam matkultur.  

Nationella matvanor förändras oupphörligen och de relaterade problemen skiftar nyans. 

Globalt sett är fortfarande undernäring ett stort bekymmer men i industriländer som 

LIVSMEDELSKVALITET 

PRODUKTIONSKVALITET PRODUKTKVALITET 
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exempelvis Sverige möts problemen i form av övervikt och fetma på grund av osunt leverne 

och överkonsumtion (WHO 2011). I Sverige baseras mathållningen kring basprodukter så 

som mjölk, kött, spannmål och potatis vars kemiska egenskaper avgör näringsvärde, 

funktionalitet och smak. Från gröda till färdig produkt, må så vara kött- eller vegetariska 

produkter, påverkas kvaliteten i samtliga steg av processen. Produktionsmetoden är med 

andra ord en viktig del i det slutgiltiga resultatet. Detta är viktigt då vi som människor 

behöver få i oss tillräcklig mängd energi och näringsämnen för att kunna prestera inte bara 

fysiskt utan även mentalt. Vi kan inte själva producera livsnödvändiga näringsämnen så som 

aminosyror, fettsyror, vitaminer och mineralämnen utan måste se till att få i oss dessa genom 

maten vi konsumerar. Sammansättningen av och balans mellan dessa är ytterligare en aspekt 

som är viktig för vårt välbefinnande, för att vi ska kunna utnyttja näringsämnenas goda 

egenskaper behöver maten även innehålla en tillräcklig mängd energi (Olsson, Magnusson 

2004).  

3.1.3    Tillsatser och halvfabrikat 

 

Vi som konsumenter är vana vid en viss smak och ett visst utseende på våra matvaror, utan 

avsiktlig manipulering av vissa egenskaper hade inte matvarorna liknat de vi har blivit vana 

vid. Detta sker genom tillsättning av ämnen avsedda för specifika syften. Exempelvis 

emulgeringsmedel, förtjockningsmedel etc. För att kontrollera att dessa inte är direkt skadliga 

för konsumenterna har myndigheter inom EU harmoniserade lagar som reglerar vilka ämnen 

som skall godkännas.  

Landsbygdsdepartementet anger tre ledande principer som föreskrivs i lagstiftningen för att 

livsmedelstillsatser skall godkännas: 

 Tillsatsen ska vara vetenskapligt bedömd och inte innebära någon risk i den 

tilltänkta användningen. 

 Tillsatsen ska fylla ett teknologiskt behov; det ska alltså inte vara tillåtet att 

använda mer än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med tillsättningen. 

 Livsmedlet ska inte förändras så mycket att det kan vilseleda konsumenten.  

Forskning och kritiska journalistiska texter har inriktat sig på att undersöka huruvida dessa 

lagar följs och ifrågasatt matens nyttighet. Bland annat skriver Henrik Ennart i artikeln ”Är 

det farligt med tillsatser i maten?” i Svenska Dagbladet att i processad mat ersätts bra råvaror 

av produkter med sämre kvalitet och även en mindre mängd av dessa. Då produkten tappar 
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smak, lukt och inbjudande utseende tvingas tillverkaren att tillföra tillsatser som efterliknar 

naturliga effekter. Detta är en kostnadseffektiv tillverkning och därmed en populär variant.  

Av dessa tillsatser är det väldigt få som testats efter sitt ursprungliga godkännande 20-30 år 

tidigare. Riskerna med det är uppenbara, kvaliteten på tester som görs idag och som utfördes 

då skiljer i och med den tekniska utvecklingen och kunnandet inom området.  

Ennart skriver att även om tillsatserna i sig inte är direkt skadliga för människan kan man inte 

garantera att bland annat fettsyror, vitaminer och antioxidanter i maten tar skada av den här 

typen av tillverkning.  

Ökad hållbarhet, konsistenspåverkan, smak och färg, ja användningsområdena är många för 

dessa typer av tillsatsämnen. Nedan följer några av Livsmedelsverkets exempel på frekvent 

brukade ämnen: 

Färgämnen (E100 – E180); Livsmedel som i sig är färglösa eller som tappar 

sitt ursprungliga utseende genom produktionsprocessen färgas för att bli mer 

tilltalande för konsumenten. Delar man upp dessa färgämnen med hänsyn till 

dess ursprung får man tre huvudgrupper. Naturligt förekommande, som vanligen 

extraheras från animaliska eller vegetabiliska produkter, syntetiska färger som 

framställs på kemisk väg och semisyntetiska färgämnen som är en kemisk 

behandling av naturligt förekommande ämnen.    

Konserveringsmedel (E200 – E297, E1105); Ej konserverade livmedel blir 

efter en tids förvaring angripna av bakterier, jäst och mögel som förstör 

produkten, även vid förvaring i kylrum fortgår förstörelseprocessen. För att 

motverka detta använder man sig bland annat av moderna metoder så som 

värmebehandling, kemisk konservering och djupfrysning. Tillsatsämnena vid 

kemisk konservering har olika effekter och därför är det oftast en kombination 

av dessa som används för konservering av våra livsmedel.  

Smakförstärkare (E620 – E640); Dessa ämnen tillsätts för att öka 

livsmedelsproduktens dragningskraft genom förstärkning av smak och lukt. Ofta 

används dessa i färdiglagade proteinrika produkter för att de tappar mycket av 

sin egen smak under process och lagring. Vissa smakförstärkare (så som 

glutamater) har visat sig vara allergiframkallande för känsliga personer och kan 

ge upphov till diverse symptom. 
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Sötningsmedel (E420, E421, E950 – E968); Inom denna kategori finns det ett 

stort antal olika förfarandesätt för att ge produkten en söt smak. Det finns de 

som betecknas som energigivande, exempelvis sockerarter och sockeralkoholer, 

samt de som anses vara icke energigivande sötningsmedel. Den senare kategorin 

består av flera ämnen som inte har något ursprung ur naturliga ämnen utan 

framställs helt artificiellt.  

 

För mer detaljerad information om framställning och ursprung av de olika ämnena hänvisas 

till Livmedelsverkets ”Tillsatser i livsmedel – en faktabok” som finns att läsa elektroniskt på 

deras hemsida www.slv.se. Definitioner av de olika tillsatsgrupperna finns med i 

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser SLVFS 2007:15. 

3.3    Lagar och förordningar 

 

International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN), paraplyorganisation som 

praktiskt implementerar ILOs (International Labour Organisation) diverse konventioner 

rörande sjöfolk, har publicerat riktlinjer för mathållning ombord fartyg i dokumentet 

”Guidelines for healthy food onboard merchant ships”. I dessa riktlinjer poängteras att nyttig 

mat och ett vidare urval av produkter ger förutsättningar till förbättrad hälsa hos de 

ombordanställda.  

Statens Offentliga Utredningar (SOU) har i ”Sjöarbetskonventionen – Om Sveriges 

anslutning” klargjort hur ILOs senaste arbetsrättsliga konvention skall anammas i svensk lag.  

 

”Den kost som de ombordanställda får ska vara tillräcklig och av 

fullgod kvalitet.” (Sjöarbetskonventionen 2009, 4 kap 5 §) 

 

Vidare nämns inte ämnet i någon större utsträckning utan förordningar och 

paraplyorganisationer så som ISWAN tar vid för att precisera och utveckla vad som menas 

med ”tillräcklig” och ”fullgod kvalitet”. I det av ISWAN utgivna dokumentet om riktlinjer för 

hälsosam kost ombord handelsfartyg står det bland annat att måltiderna måste förse tillräcklig 

mängd protein, mineraler och kolhydrater för att kroppens återhämtning och återuppbyggnad 

skall fungera optimalt. Brister i kostens näringsinnehåll står i direkt relation till 

utmattningssymptom och yrsel vilket kan vara en stor säkerhetsfara ombord ett fartyg. De 

http://www.slv.se/
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(ISWAN) föreslår att besättningen erbjuds möjlighet till en varierad kost med tillgång till 

färsk frukt och grönsaker likväl som kolhydrat- och proteinkällor.   

Det är inte endast ILOs direktiv svenska fartyg har att rätta sig efter. Alla som hanterar 

livsmedel inom Sverige eller under svensk flagg måste också leva upp till Livsmedelsverkets 

direktiv och lagar. 

Livsmedelslagen SFS 2006:804 

1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för 

konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. 

 

3 § Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan för 

livsmedel. 

Alltså innefattas även svenskflaggade fartyg i denna lag. 

Livsmedelsförordningen SFS 2006:813 

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen 

(2006:804). 

22 § Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på 

livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen. 

För livsmedelsanläggningar i fartyg skall Livsmedelsverket agera prövningsmyndighet. 

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser SLVFS 2007:15 

Bilaga 2 (till LIVSFS 2007:15) 

1. Livsmedelstillsatser får bara godkännas om 

– det kan visas att det finns ett rimligt teknologiskt behov och ändamålet inte kan 

uppnås på andra sätt som är ekonomiskt och teknologiskt genomförbara,  

− de, i de mängder som de är föreslagna att användas, inte utgör någon hälsorisk för 

konsumenten så långt man kan bedöma med ledning av tillgängliga vetenskapliga bevis,  

− konsumenten inte vilseleds. 

2.  Användning av livsmedelstillsatser får endast övervägas om det kan styrkas att 

användning av den föreslagna tillsatsen skulle kunna ha påvisbara fördelar för 

konsumenten; det är med andra ord nödvändigt att fastställa vad som vanligen anses 

som "behov" … 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060804.htm
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Livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av livsmedel SLVFS 1996:5 

1 § Denna kungörelse innehåller allmänna regler om hantering av livsmedel. Finns i andra 

kungörelser som Livsmedelsverket beslutat särskilda regler om hantering av livsmedel skall 

de tillämpas i stället för reglerna i denna kungörelse. 

3.4   Tidigare undersökningar 

 

Undersökningar som berört området matkvalitet finns naturligtvis, bland annat har SAN 

(Sjöfartens Arbetsmiljönämnd) gjort en övergripande undersökning om sjömannens kost och 

hälsa. Detta efter alarmerande rapporter om att sjömän i större utsträckning drabbas av så 

kallade ”livsstils-relaterade” sjukdomar. Men att finna en undersökning som helt inriktat sig 

på att utröna matfrågan ur ett liknande perspektiv som detta arbete står inte att finna.  

De flesta studier väljer snarare att rikta in sig på sjömannens matvanor, istället för att lägga 

vikt på kvaliteten av det som äts.  

   4 Resultat 

 

Nedan kommer resultatet av min undersökning att presenteras, frågorna hanteras var för sig. 

Min avsikt är att urskilja och lyfta fram likheter respektive avvikelser mellan intervjuerna. De 

tillfrågade arbetar alla som kockar på passagerarfärjor vilka trafikerar rutten Sverige – 

Tyskland. De flesta är i fyrtioårsåldern med ett totalt åldersspann mellan 42 och 59 år, de har 

alla en lång arbetserfarenhet inom yrket. 

4.1 Hur upplever Du att kvaliteten är på de råvaror ni köper in? 

 

Majoriteten av informanterna ansåg att kvaliteten på råvarorna som beställs in var av en 

undermålig karaktär. Dock var samtliga noggranna med att flika in att det fanns en del varor 

som var bra och till och med riktigt bra. 

 

…Grejen är ju att alla vet att det finns jäkligt mycket bättre kvaliteter. 

Men jag får nog säga att det har blivit liiite bättre den senaste tiden. 
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Två av sex ansåg det vara bra råvaror, varav en endast syftade på maten till besättningen och 

inte den som serveras till passagerarna. 

4.1.1 Kan Du utveckla varför Du anser detta? 

 

Ett par av informanterna anser att den dåliga kvaliteten beror på att inköp av råvaror sker i 

Tyskland och att detta medför kulturkrockar såväl som brist på kunskap då de inköpsansvariga 

själva inte arbetat ombord. Jakten på låga kostnader anses vara boven i dramat och utbudet av 

råvaror stramas åt. 

 

..Vi får ju allt ifrån Tyskland och det fungerar ju inte likadant där som 

det fungerar i Sverige. Jag menar en grönsakshandlare kan leverera vad 

som helst och vi kan inte göra någonting åt det. 

 

Det nämns också att råvarornas ursprungsland sällan eller aldrig är Sverige, långa transporter 

och sämre kvalitet ses som negativa följder utav detta. 

4.2 Vad anser Du om urvalet av produkter som ni har möjlighet att köpa in? 

 

Begränsat är nyckelordet i svaren på denna frågan, samtliga informanter förutom en ansåg att 

det är väldigt låst när det kommer till urvalet av produkter de har till sitt förfogande. 

 

 Ja, alltså det är ju begränsat. Det är låst där. 

 

En informant nämner att det inte är nån mening att ha några förhoppningar då man endast blir 

besviken. 

4.2.1 Vad skulle Du vilja förbättra? 

 

Informanterna anser att ett bredare sortiment att välja från skulle förbättra situationen 

avsevärt. De eftersöker ett ekonomiskt tänk som endast skulle funka om det inte vore så låst 

från ledningshåll. Ett rörligare system som innebar att de skulle kunna beställa hem råvaror 

till låga priser utan att tumma på kvaliteten. 

  

Nä, jag skulle vilja att det kom lite mer ekonomi i det hela, att man 
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sköter det som i Sverige. Denna veckan är det här billigt och 

denna veckan är det här billigt … Här har man ett och samma 

ställe, så kör man liksom på alla båtar och överallt va. 

 

En av informanterna anser att de med små medel skulle kunna öka trivseln för besättningen. 

Som exempel nämns specialbeställningar av råvaror vid högtider som nu tyvärr inte alltid går 

att genomföra. 

4.3 Upplever Du att ni ombord har möjlighet att påverka valet av produkter? 

 

Valet av produkter är helt styrt från land och där finns ingen möjlighet för de ombord att 

inverka vid beslutsfattande. Detta är den generella inställningen bland samtliga informanter. 

  

 Nej, vi har liten till ingen möjlighet att påverka. 

 

Detta citat sammanfattar deras gemensamma inställning. 

4.3.1 Om inte, på vilket sätt skulle Du vilja påverka? 

 

Att få veta mer om utbud och priser samt möjlighet till delaktighet vid beslutsfattande är två 

saker som informanterna eftersöker. De anser att byråkratin som omgärdar inköp av råvaror 

som inte finns med i basutbudet förhindrar dem i deras arbete. 

 

..När en kollega var här så .. eh .. ville han ha palsternackor … Då fick 

han skicka mejl upp till tyskarna , sen så sa en vad vi skulle ha det till. 

Matlagning.. ja men är det gästerna eller besättningen? Då svarade han 

att det är ju en grundvara som vi använder i all matlagning. Å då kom 

det efter ett tag va.. 

 

En informant säger att det är orealistiskt, med tanke på tidsbrist och en redan pressad 

arbetssituation, att de själva ombord skall hinna med att 

 

 ..sitta hur mycket som helst i telefoner. 
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Han anser istället att det är en fråga om att inköpschefen i Tyskland breddar sitt register och 

blir mer flexibel. 

4.3.2 Om ja, på vilket sätt kan Du påverka? 

 

Ingen av de tillfrågade ansåg att de kunde påverka. 

4.4 Anser Du att kvaliteten på råvarorna överlag har försämrats/förbättrats till 

sjöss över åren? 

 

Denna fråga delar informanterna i tre läger, ett som anser att det blivit bättre, ett annat att det 

blivit sämre och ett tredje som anser att det i stort sett är oförändrat. Bland annat nämns att 

halvfabrikat produkter utvecklats och blivit bättre över åren, men anledningen till 

förbättringen säger de bero på att de var i ett sådant uruselt skick att det bara kunde bli bättre. 

 

De tycker faktiskt jag att den sista tiden så har det blivit lite bättre. Ett 

tag hade vi ju fruktansvärda råvaror. De var extremt dåliga. 

 

En informant påpekar dessutom att det blir mer och mer långväga transporter av varor och ser 

detta som en negativ trend. Dock säger hon att det är osäkert om detta i sig påverkar 

kvaliteten hos själva produkten. 

4.4.1 Kan du utveckla varför tror Du att det har blivit så? 

 

De som angett att de ser en försämring i utvecklingen nämner att populära produkter och bra 

råvaror har plockats bort ur sortimentet som ett spår i ledet av ekonomiska nedskärningar. 

 

..vi är i djup kris i hela världen va. Så jag förstår att man måste skära i 

kostnaderna. Men jag tycker det är synd när det går ut över våra gäster 

och även till viss del över vår personal. 

 

Det faktum att rederiet styrs av en tysk ledning kommer återigen på tal. En annan informant, 

som tycker sig se en positiv trend, säger sig tro att nya lagar som uppkommit bidragit till ett 

förbättrat sortiment överlag. 
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4.5 Har du upplevt någon skillnad på råvarukvaliteten mellan de olika 

fartygstyperna? 

 

Endast två av sex säger sig ha arbetat på andra fartygstyper tidigare. En av dessa hade tidigare 

varit på kryssningsfartyg, enda skillnaden mellan de och hans nuvarande båt var att där var 

organisationen mer omfattande. De beställde inget själva utan detta sköttes utanför byssan. 

Den andra som angav att han tidigare varit anställd på andra typer av fartyg hade seglat på så 

kallade utebåtar, fartyg som seglar över hela världen. Han säger att arbetssituationen var helt 

annorlunda där. 

 

 Det är som natt och dag.. 

 

Han lägger dock till att det var många år sedan han seglade på de stora haven och att det kan 

ha förändrats mycket sedan dess. 

4.5.1 Om ja, tror Du att det är frågan om skillnader mellan rederier eller beror det på 

fartygstyp, eller något annat? 

 

Informanten säger sig tro att det handlar om vilket rederier som ombesörjer båten snarare än 

vilken fartygstyp det är då maten är bättre eller sämre. 

 

..Ja det kan nog handla mycket om .. från rederi till rederi där. 

 

Återigen nämns det faktum att det var många år sedan han seglade på dessa fartygstyper och 

att det sedan dess kan ha förändrats på det ena eller andra hållet. 

4.6 Hur ser direktiven ut från rederiet angående mathållningen och anser Du att 

dessa direktiv lever upp till gällande lagar och förordningar? 

 

Samtliga informanter instämmer i att allt sköts inom lagens ramar men det framkommer 

tydligt att rederiet inte ställer några hårdare krav än de som kommer från myndighetshåll. 

Detta, säger en informant, skulle vara en omöjlighet då hälsovårdsmyndigheten är så pass 

noggrann i sina kontroller att det vore svårt att hitta något de inte redan inkluderat i sina 
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rutiner. Dock framkommer det att det finns brister och att problem ofta uppkommer på grund 

av problematiken att kontrolleras av två olika hälsovårdsmyndigheter, tyska och svenska. 

 

Sen kommer ju direktiv som vi måste sätta stopp för som köksansvariga 

va. Nä, det där går vi inte med på för det gäller inte i Sverige. Då får de 

ändra, ja då får de lyssna på det , så är det ju. … Det har blivit bättre 

med det också, det är mer likt svenska lagar och förordningar. Sverige 

är ju fortfarande lite hårdare än vad de är i Tyskland. 

 

En informant är noga med att påpeka att rederiet alltid är lyhört då de själva påpekar brister 

som de anser måste lösas fortast möjligt och förser dem med de medel de behöver för att 

rektificera problemen. 

4.6.1 Om nej, på vilket sätt avviker de? 

 

Ingen av informanterna ansåg att rederiets direktiv avvek från gällande lagar och förordningar. 

4.7 Har Du något övrigt att tillägga? 

 

Hälften av de tillfrågade hade något övrigt på hjärtat som de ville tillägga. Åter igen nämner 

två av dessa problematiken med en utländsk ledning, de skulle vilja ha möjlighet att beställa 

in mer svenska råvaror och eftersöker mer självbestämmande. 

 

..Det är ju ett tyskt rederi, det är toppstyrt så in i bänken och vi svenska 

är ju inte vana vid det riktigt. För människor som inte riktigt vet vad de 

håller på med, de vet bara en del typ. De vet inte hur det är att arbeta 

och sitter där o bestämmer, vi i Sverige har vi kommit ifrån det lite 

grann. 

 

En av informanterna säger att lastbilschaufförer, vilka utgör majoriteten av passagerarna på 

det fartyget, är stora i maten och att han förstår att man måste hålla ner kostnaderna för att få 

ekonomin att gå ihop. De skulle gärna vilja laga mer från grunden, men en informant säger att 

det är en vild jakt på personalen som medför tidspress och stress. Resultatet av det är att de 
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känner sig tvingade till att använda mer halvfabrikat för att få det att gå ihop tidsmässigt. Då 

frågan kom upp om det skiljer sig mellan vad som serveras till personalen och till 

passagerarna så klargörs att råvarorna må vara de samma, men flera menar på att de försöker 

minska ner på användandet av halvfabrikat till personalen. Däremot så är nästan all mat som 

serveras i buffén (till passagerarna) av den typen. 

4.8 Slutsats 

 

Nedan kommer slutsatsen av resultatet att presenteras för att ge svar på följande 

frågeställningar: 

 Hur upplevs råvarornas kvalitet av kockar ombord? 

 Anser fartygskockarna att råvarornas kvalitet förändrats med åren? 

 Vad anser fartygskockarna om urvalet av halvfabrikat som de har att arbeta med? 

 Hur kan den provianteringsansvariga kocken ombord influera valet av produkter? 

 Anser kockarna att deras rederi lever upp till de lagar och förordningar som finns 

gällande mathållning? 

 

Utifrån de intervjuer som har genomförts syns det att råvarorna anses vara av en sämre 

kvalitet än vad kockarna ombord önskat. Problemet ligger i att de själva inte har tillräckligt 

stor påverkan på vad som får köpas in. De känner att sortimentet som finns till förfogande, 

basutbudet, är alldeles för smalt och att systemet i sig är inflexibelt och stramt. Förändringen 

som skulle behövas är enligt många ett större urval av produkter, och möjlighet att beställa 

råvaror utanför ramarna då tillfällighet presenterar sig, exempelvis då vissa typer av råvaror är 

på extrapris under begränsade tidsperioder. På detta sätt, menar kockarna, att det går att få tag 

på riktigt bra råvaror utan att det kostar mer än vad det annars skulle gjort. 

 

Vidare går åsikterna isär hur kockarna ombord ser på utvecklingen de senaste åren, det är 

svårt att avgöra huruvida råvarukvaliteten faktiskt har blivit sämre eller bättre med tiden. 

Detta eftersom individens tidigare erfarenheter och upplevelser influerar svaret så pass 

mycket. 

 

 

 



26 

 

Något de dock är väldigt överens om är att rederiet lever upp till lagar och förordningar på ett 

bra sätt. De får gehör för intern kritik på problem som kan avhjälpas innan inspektioner från 

land pekar på samma saker. Men kockarna ser det som ett problem att de som personal på en 

färja har två olika hälsovårdsmyndigheter att svara inför vilket vissa gånger lett till 

bekymmer. I ett fall handlade det om direktiv från myndigheten i Tyskland som stred mot 

svenska lagar, vilket satte personalen ombord i en svår situation.   

   5 Diskussion 

 

Jag kommer nedan att diskutera resultatet av mitt arbete och de erfarenheter jag införskaffat 

mig under dess gång. 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på fartygskockars åsikter angående matkvaliteten 

på de råvaror som de hanterar i sitt yrke samt att undersöka huruvida de anser att kvaliteten 

förändrats under deras aktiva karriär till sjöss. För att utröna dessa frågor insamlades data 

genom semistrukturerade intervjuer med fartygskockar som befann sig ombord sina 

respektive fartyg. Intervjuerna genomfördes med hjälp utav ett underlag med frågor baserade 

på undersökningens frågeställningar, det gavs möjlighet till följdfrågor och personliga tillägg 

från informanterna.  

 

Sjömän har ett oftast väldigt fysiskt krävande arbete vilket medför att kosten blir extra viktig 

eftersom mer näring behöver intas för att ersätta den förbrukade. Maten skall helst vara väl 

tillagad, smakrik, varierad och framförallt nyttig för att besättningen skall må väl både fysiskt 

och mentalt. Därför tog jag reda på hur det stod till med kvaliteten på råvarorna som utgör 

grunden i maten som serveras, detta ur de som lagar maten, fartygskockarnas, perspektiv. 

Fartygskockarna var i det stora hela rörande överens om att kvaliteten på de råvaror de hade 

möjlighet att beställa ombord var dålig överlag. De ansåg att det var för mycket 

färdigprodukter, halvfabrikat, men att det var berättigat då det handlar om stora kvantiteter 

som ska tillagas. De upplevde också en förbättring av kvalitet på halvfabrikaten under deras 

yrkesaktiva år.  Som utvecklingen sett ut med en allt mer utbredd globalisering så får råvaror 

och färdiga produkter allt längre att resa, detta tror en del av kockarna har en direkt negativ 

inverkan inte bara på kvaliteten utan även på miljön. I den aspekten har det skett en 

försämring. De allra flesta av informanterna hade velat ha ett större inflytande över urvalet för 
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att kunna köpa inhemska produkter och på så sätt undvika problemet med undermåliga varor 

från andra sidan jordklotet. 

 

I rederiets organisation fungerar det så att en person som verkar från ett kontor i land styr vad 

som skall ingå i utbudet som fartygen sedan har möjlighet att beställa ifrån. Beställningar 

utanför dessa ramar medförde en, enligt kockarna, allt för omfattande byråkrati som de ansåg 

var onödig och tidsödande. Fartygskockarna kände sig därför väldigt låsta i sin roll då de hade 

en liten till obefintlig chans att själva påverka urvalet av produkter. Den gemensamma 

inställningen var att ett bredare utbud hade lett till förbättringar och förenklat deras arbete. Att 

kunna erbjuda det där ”lilla extra” vid exempelvis högtider etcetera skulle medföra en ökad 

trivsel med små medel, detta enligt en av informanterna.  

 

Det var en självklarhet bland kockarna att lagar och förordningar anstiftade av 

Livsmedelsverket levdes upp till ombord. Däremot var det få som ansåg att rederiet hade egna 

hårdare direktiv på hantering av mat exempelvis via företagspolicyn. Enligt dem var svenska 

Livsmedelsverket så pass strikta i sina direktiv att det var svårt, för att inte säga omöjligt, att 

på egen hand förstärka befintliga lagar. De tillade även att om brister uppdagades ombord så 

fick de genast medel att lösa problemen internt, det var aldrig några hinder i de fallen. Det 

som upplevdes som ett problem var att de i praktiken har två olika nationella myndigheter att 

svara inför, detta kan orsaka bekymmer då det ges olika direktiv. Det som framkom var att 

följde man den strikta svenska lagstiftningen så räckte det gott och väl för att den utländska 

dito skulle vara nöjd, i teoriforskningen kan man finna exempel på ett par av 

Livsmedelsverkets väsentliga föreskrifter.  

 

Jag gjorde även observationer på hur svaren avvek från varandra mellan kockar som arbetar 

ombord renodlade passagerarfärjor och kockar ombord båtar mer inriktade på godstransport. 

Det var endast ett fåtal av informanterna som arbetat på andra typer av fartyg så denna metod 

gav väldigt lite substans till min frågeställning. Genom jämförelse mellan informanternas svar 

i förhållande till deras typ av fartyg framkom att de båtar vars huvudsakliga syfte var att 

transportera (och underhålla) passagerare använde samma råvaror till både besättning och 

personal men att menyn inte var densamma. En av kockarna på ett sådant fartyg hade som 

vana att laga till lite extra av den mer vällagade maten som var avsedd för besättningen, det 

som blev kvar serverade han sedan framförallt till chaufförer som regelbundet åker med båten. 

Han ansåg att de förtjänade bättre än ”schnitzel och kassler”. Detta visar tydligt på att de 
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värderar maten till besättningen högre, flertalet kockar sa att de till största möjliga mån 

försöker undvika halvfabrikat när de arbetar i personalbespisningen. De var dock inte helt 

tillfreds med att behöva servera en del av den mat de har till sitt förfogande, vilket innebär att 

en omfattande del av maten som serveras besättningen trots allt består av halv- och 

helfabrikat. 

5.1 Slutsats 

 

Undersökningens syfte att ta reda på hur fartygskockar upplever kvaliteten på råvarorna har 

uppnåtts då fartygskockarna igenom intervjuerna fick delge sin bild av verkligheten. Då 

samtliga informanter har en lång yrkeskarriär bakom sig kunde även resultat fås på huruvida 

kvaliteten förändrats med åren. Under intervjuerna märkte jag skillnad i intresse för ämnet hos 

informanterna, vissa brann verkligen för sitt yrke och det reflekterades på utförligheten i deras 

svar. Vissa av informanterna fick ingen förvarning, utan jag var tvungen att dyka upp oanmäld 

för att ta tillfället i akt då möjligheten presenterade sig. Detta kan ha lett till mindre utförliga 

svar vilket i efterhand felaktligen kan tolkas som ointresse. Omständigheterna gjorde att 

samtliga informanter som intervjuades arbetar för samma rederi, grundtanken var att det helst 

skulle varit en större mångfald av representanter från fler rederier och fartyg. Det till trots 

visade det sig att informanterna hade olika syn på frågorna och svaren blev inte enkelspåriga 

som befarats. 

 

Som ett förslag till vidarestudie vore det intressant att utöka området och intervjua fler 

fartygskockar ur olika rederier som verkar i andra fartområden. Det vore intressant att se på 

skillnader och likheter mellan olika fartygstyper. 

 

Ja, vad skulle då German Zamudio säga? 

 

Kanske skulle han hålla med informanterna i undersökningen om att de gärna sett mer 

inhemska produkter av bättre kvalitet, mindre halvfabrikat och mindre stressig arbetssituation 

som skulle främja bättre matlagning och därmed godare mat. 
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   7 Bilagor 

7.1 Intervju 

 

Informantens ålder: 

Informantens kön: 

Informantens befattning: 

Informantens år till sjöss i aktuell befattning: 

 

 

Hur upplever Du att kvaliteten är på de råvaror ni köper in? 

 

Kan Du utveckla varför Du anser detta? 

 

Vad anser Du om urvalet av produkter som ni har möjlighet att köpa in? 

 

Vad skulle Du vilja förbättra? 

 

Upplever Du att ni ombord har möjlighet att påverka valet av produkter? 

 

Om inte, på vilket sätt skulle Du vilja påverka? 

 

Om ja, på vilket sätt kan Du påverka? 

 

Anser Du att kvaliteten på råvarorna överlag har försämrats/förbättrats till sjöss över 

åren? 

 

Kan du utveckla varför tror Du att det har blivit så? 

 

Om informanten arbetat på andra fartygstyper: 

Har du upplevt någon skillnad på råvarukvaliteten mellan de olika fartygstyperna? 

 

Om ja, tror Du att det är frågan om skillnader mellan rederier eller beror det på fartygstyp, 

eller något annat? 

 

Hur ser direktiven ut från rederiet angående mathållningen och anser Du att dessa 
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direktiv lever upp till gällande lagar och förordningar? 

 

Om nej, på vilket sätt avviker de? 

 

Har Du något övrigt att tillägga? 
 

 

 


