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Abstrakt  

Kosten anges av många sjömän som ett glädjeämne ombord och ska ge den näring och energi som 

krävs för att orka med en lång arbetsdag på sjön. Syftet med denna studie var att undersöka om det 

finns ett behov hos sjömän att få mera information om kostregleringen ombord och om de önskar att 

den vore utformad annorlunda för att möta deras krav. Arbetet baseras på en litteraturdel där 

kostregleringen undersöks och en intervjudel med semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem 

sjömän.  Sammanfattningsvis tyder vår undersökning på att sjömän har bristande kännedom om 

regleringens utformning, var den återfinns samt anser att den är oprecis. Intervjuerna visade att 

sjömän anser att variation är den viktigaste faktorn i kostintaget och det var också detta uttryck som 

främst önskades framgå av regleringen. Det finns välmotiverade skäl att utgå från 

Livsmedelsverkets rekommendationer även på sjön. Ett bra kostintag är inte bara bra för 

individens hälsa utan ger också vinster i bland annat säkerheten och kvaliteten på utfört arbete.  
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Abstract  

Diet is mentioned by many seamen as a subject of joy and aims to give nutritional value and 

sufficient energy to manage a long working day at sea. The purpose with this investigation is to 

examine if there is a need among seamen to receive more information about diet regulations onboard 

and if they wish that it was shaped differently to meet their demands. The study is based on a 

literature part where diet regulations are examined and an interview part with semi structured 

qualitative interviews with five seamen. The conclusion of the study indicates that seamen have 

limited knowledge about the enunciation of the regulation, where it is to be found and consider it to 

be imprecise. Interviews showed that seamen believe that variety is the most important factor in diet 

intake and it was this expression that they primarily wanted stated in the regulations. There are 

legitimate reasons to assume that Livsmedelsverket´s (compare NFA) recommendations also are 

applicable regarding diet at sea. A good diet is not only good for the individual’s health but also 

gains including safety and quality of work performed. 
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Förord  

Under praktiktiden till sjöss kontaktades Per Nilsson, som är lärare på Sjöfartshögskolan, och 

tillfrågades om ämnesförslag till kommande examensarbete. Per arbetade på sjön under sommaren 

och upplevde att kosten ombord var ett ofta debatterat ämne. Han föreslog en undersökning inom 

området då lagtexten lämnar utrymme för oklarheter. 

 
 

Vi vill framföra vår tacksamhet till alla de som bidragit med information och hjälp i färdigställandet 

av detta arbete. Framförallt vill vi tacka de intervjuade sjömännen som så generöst ställde upp med 

sin tid och delade med sig av sin kunskap och sina tankar. Ett stort tack också till 

fartygsinspektörerna Joakim Heimdahl och Dan Sarenius samt Livsmedelsverkets nutritionist Anna-

Karin Quetel för deras ovärderliga hjälp och synpunkter under arbetets gång. 
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Definitioner och förkortningar  
 

BMI (Body mass index): Ett mått på vikt i förhållande till längd hos en person och som kan ge 

indikation på hur individen förhåller sig till undervikt, normalvikt och övervikt.   

 

Brygga: Syftar på fartygets styrhus, platsen varifrån fartygets navigation sköts och fartyget 

manövreras. 

 

DP (designated person): ansvarig person i land som är en viktig länk i säkerhetskedjan för 

fartygs verksamhet. Denna person ska vara kontaktperson och samordnare i säkerhetsfrågor ombord. 

 

Hälsa: Begreppet omfattar dels att tillgodose grundläggande näringsbehov och dels att undvika 

nutritionstillstånd som innebär en ökad risk för att utveckla livsstilssjukdomar såsom cancer och 

diabetes. 

 

MLC (Maritime Labour Convention): Konvention på arbetsrättsområdet utformad av ILO för att 

förbättra sjömäns arbets- och levnadsvillkor och fastställer sjöpersonals rättigheter. 

 

Nutrition: Begrepp som omfattar mer än bra matvanor, t ex vetenskaplig bakgrund om samband 

mellan matvanor och hälsa, fysiologin i matspjälkningen, matvaneundersökningar och kunskap 

om näringsinnehåll i livsmedel. Ställningstaganden som är nödvändiga för att definiera och främja 

bra matvanor ingår också i begreppet. 

 

Proposition: Förslag om beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram för riksdagen.  

 

Pursern: Titel som används om den person ombord som är ansvarig för administration, 

pengahantering, beställning av förnödenheter och är överordnad för köksavdelningen. 

 

SMS (Safety Management System): Metodisk dokumentation innefattande säkerhetsaspekter ombord 

ett specifikt fartyg. 

 

SNR (Svenska Näringsrekommendationerna): Råd på kostområdet utfärdade av Livsmedelsverket 

syftande till att upprätthålla ett hälsosamt näringsintag. 
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1. Bakgrund 

Kostrelaterade ämnen diskuteras flitigt i dagliga sammanhang. Kostråd, bantningstips och hur 

man undviker livsstilsjukdomar och förbättrar sin hälsa genom att äta rätt är frågor som är 

högaktuella och flitigt diskuterade. Ute på sjön är kosten också ett ofta diskuterat ämne och då kosten 

är en viktig aspekt ombord ur flera synvinklar fann vi det intressant att ta reda på hur regleringen 

av kost ombord ser ut och vad sjömän i allmänhet känner till om och önskar angående 

kostregleringen. 

 

Om du som sjöman skall kunna påverka din matsituation ombord måste du känna till vilka krav du 

kan ställa på maten. Det har inte skrivits mycket om lagens innebörd och därför känns det relevant 

att undersöka vad lagen egentligen stadgar angående kosten och om lagen hade kunnat modifieras 

eller förtydligas för att bättre uppfylla sjömans kostönskemål. 

 

En svensk undersökning har visat att 25 % av besättningen inte är nöjd med maten som serveras 

ombord. Orsakerna till missnöjet angavs främst som brister i matlagningen, för högt fettinnehåll, 

för mycket halvfabrikat och bristande variation.
1 

Som sjöman är dina valmöjligheter, kontroll 

över ditt näringsintag och dina kostval generellt mycket mera begränsade än på land. Just  

begränsade valmöjligheter anges som en av de största orsakerna till att sjömän inte anser sig kunna 

äta hälsosammare kost än vad de gör.
2
 

 

Fartygssäkerhetslagens 5§ stadgar att ”Den kost som de ombordanställda får ska vara tillräcklig och 

av fullgod kvalitet.”
3 

Det är som synes en väldigt generell formulering och den vaga innerbörden 

lämnar stort utrymme för tolkning. ”tillräcklig” och ”fullgod kvalitet” är begrepp som måste 

definieras och utvecklas för att förståelse av lagen skall bli bättre och därmed kunna projiceras på 

kosten. Utan denna förståelse är det svårt att veta när, var eller till vem klagomål, synpunkter 

och önskemål kan riktas om problem med kosten uppstår. 

 

Njutningsmedlen ombord är få och brister i kosten är en faktor som kan få långtgående 

konsekvenser vad gäller humör, trivselfaktor, motivation, energi, arbetsförmåga, frisknärvaro och 

allmänt välbefinnande.
4
 Matvanor och näringsintag är viktiga faktorer för en individs välbefinnande 

                                                           
1
 ”Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk”, s.20. 

2
 Ibid, s.27. 

3 Fartygssäkerhetslagen 2003:364, 4 kap. 5§, 1:a st. 
4 Livsmedelverkets rapport ”Bra mat på jobbet” 2007, s.1. 
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och allmänna hälsotillstånd.
5 

Många stora folkhälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ 2, fetma och olika cancerformer kan förebyggas med en varierad och näringsriktig 

kost.
6 

Just sjömän löper större risk att drabbas av livsstilsåkommor som de ovan nämnda.
7 

Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) är mycket hög andel sjukdomar livsstilsbetingade och kan 

förebyggas genom bra matvanor, fysisk aktivitet och rökstopp.
8 

För högt energiintag och fysisk 

inaktivitet är direkta orsaker till den ökade förekomsten av övervikt och fetma.
9 

Maten har stor 

betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga, både på kort och på lång sikt. Ohälsosamma 

matvanor och ett stillasittande liv bidrar till att vi blir sjuka och dör för tidigt, i Sverige liksom i 

övriga världen.
10

  

 

Inom många yrkesområden kan maten vara en ren säkerhetsfråga. Det gäller till exempel inom 

byggnadsindustrin, sjöfarten och vården.
11

 Uppsatsen, ”En sjömans livsstil ombord och iland” av 

Johan Frenne når också slutsatsen att arbete till sjöss genom sin karaktär kan försvåra ett 

varierat och kvalitativt näringsintag och att kosten ombord kan bli en säkerhetsaspekt. 

 

Trötthet är en stor olycksorsak till sjöss
12 

och det kan bland annat bero på dåliga matvanor då de 

försämrar sömnkvaliteten.
13 

Sjömansyrket är ett exempel på jobb där du är väldigt utsatt för arbete 

av skiftkaraktär med oregelbundenhet i tider, sömn, matintag och där individen riskerar mycket 

stillasittande. På de flesta bryggor har man inte tillgång till annat än kaffe och kakor vilket kraftigt 

försvårar möjligheten att äta nyttigt och med bra intervaller.
14 

Man är väldigt låst på bryggan 

eftersom vakthavande befäl sällan tillåts lämna sin post. Detta gör att näringsintaget under frivakten 

blir än viktigare. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Vuxna/ , 2013-03-18 kl. 14.35 
6 Kortversionen av Livsmedelverkets rapport, Riksmaten-Vuxna 2010-2011, Livsmedels- och näringsintag 

bland vuxna i Sverige, s.4. 
7 ”Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk”, s.3 
8
 Livsmedelsverkets rapport ”Bra mat på jobbet”, s.5 

9 Ibid, s.5 
10 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/ 2013-03-21 kl. 17.33 
11 Livsmedelverkets rapport ”Bra mat på jobbet” 2007 s.6. 
12 Läkartidningen Nr 25, 2001, Volym 98 s. 3014. 
13 Sjömannen nr 6, 2012, s.12. 
14

 Ibid, s.13.  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Vuxna/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/
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2.  Syfte 

Syftet är att undersöka om det finns ett behov hos sjömän att få mera information om kostregleringen 

ombord och om de önskar att den vore utformad annorlunda för att möta deras krav.  

 

Hur ser regelverken angående kosten ombord ut och hur mycket kännedom har sjömän om 

dessa?  

Stämmer regleringen av kosten med vad sjömän efterfrågar?  
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3. Teori 

3.1    Tidigare arbeten inom området 

Uppsatsen ”En sjömans livsstil ombord och iland” av Johan Frenne rör flera aspekter angående en 

sjömans hälsa ombord jämfört med iland. En aspekt är kosten och dess påverkan på sjömannens 

välbefinnande. Bara en liten del av arbetet behandlar just kosten. Det konstateras att övervikt är en 

stor riskfaktor som kan leda till flera negativa konsekvenser såsom försämrad arbetsförmåga och 

ibland till och med en säkerhetsrisk.
15 

På sjön är man som sjöman tvingad att äta den mat som 

serveras och de valmöjligheter som finns iland, är oftast mera begränsade på sjön. Dessa faktorer 

gör det svårt för sjömannen att själv påverka näringsinnehållet och kvaliteten på maten.
16

 

Sammantaget är arbetet inte så inriktat på kost men har flera intressanta poänger som har 

relevans för vår fortsatta undersökning. 

 

”Hälsa och kost ombord”, av Jörgen Gustavsson och Håkan Holmquist, tillför inte något av 

intresse för detta arbete. I uppsatsen redovisas mest vad specifika livsmedel gör för nytta eller 

onytta för kroppen, vilka sjukdomar man kan drabbas av om man har ett olämpligt kostintag och 

vad tobak samt alkohol har för inverkan på hälsan. 

  

                                                           
15

 Uppsats ”En sjömans livsstil ombord och iland, s.2 
16

 Ibid, s.27 
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4. Metod 

4.1    Val av metod 

Uppsatsen är baserad på två metoder. Arbetets teoretiska bas grundar sig på en litteraturstudie 

kompletterat med muntliga källor för att studera hur regleringen av kost ser ut på svenska fartyg. För 

att undersöka de huvudsakliga forskningsfrågorna nämligen vad svenska sjömän känner till om 

kostregleringen och om den uppfyller deras önskemål har genomförts kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. 

 

4.2    Litteraturstudien 

För att fastställa innebörden av lagtext är studerande av textkällor det mest objektiva alternativet. 

Vid tolkning av lagtexten söktes vägledning i förarbeten och vidare i eventuell praktisk 

rättstillämpning. Vidare studerades tillämpliga förordningar och konventioner på området. Genom 

detta önskades försöka tolka motiven till lagformuleringen och nå närmre dess tänkta innerbörd. I 

kvalitativa studier är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i fokus.
17

  

 

Även kontakt med berörda myndigheter togs, såsom Livsmedelsverket och Transportstyrelsen för 

att kunna informera oss om tillämpliga råd, rekommendationer och anvisningar inom ämnet.  

 

Då kostbegreppet önskades fastställas avseende kvalitet och näringsriktighet i ett mera generellt 

perspektiv var tvunget att studera begreppet i ett bredare sammanhang. Därför undersöktes och 

jämfördes mat inom offentlig sektor såsom skolmat. Gällande begreppsdefinitionen av 

näringsriktig kost, studerades litteratur som behandlade ämnet i ett generellt såväl som ett mera 

sjöfartsinriktat perspektiv.  

 

4.3 Intervjudelen 

För att undersöka sjömäns kunskaper om regleringen på kostområdet valdes att genomföra 

kvalitativa intervjuer av så kallad semistrukturerad karaktär. Den kvalitativa intervjuns största 

förtjänst är att styrningen blir minimal från undersökarens sida och istället kommer den intervjuade i 

stor utsträckning att påverka samtalets riktning. Denna flexibilitet innebär å andra sidan en svårighet 

att sammanställa materialet och att vägen till att få svar på de frågor man vill ha besvarade kan bli 

lång.
18

 Den kvalitativa metoden karaktäriseras av närhet till forskningsobjektet.
19

 Intervjun är mera 

                                                           
17

 Holme, Solvang s. 76 
18

 Holme, Solvang s. 99 
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djuplodande och omfattar ett ganska begränsat antal intervjuobjekt. Bedömningen utifrån syftet och 

frågeställningarna var att den kvalitativa intervjun lämpade sig bättre än mera ytliga intervjuer med 

ett stort antal objekt. Målet var att nå ett djup i samtalet för att försöka få en inblick i vad sjömän 

verkligen vet om kostregleringen. Målet var inte enstaviga svar och för att få fram sjömäns syn på 

regleringen av kosten bedömdes att det var bättre att föra en längre diskussion om kost som så 

småningom kunde leda till den huvudsakliga frågeställningen. Risken om man tillämpar en helt 

öppen intervju är att man aldrig når de svar man vill ha, det blir väldigt tidsödande att 

sammananställa svaren samt kan vara svårt och krävande att göra en adekvat analys. En strukturerad 

intervju är lättare att genomföra men svaren riskerar att bli mindre djupgående. Därför valdes att göra 

en semistrukturerad intervju med intervjuguide. 

 

Genom att tillämpa en intervjuguide med teman och lösa följdfrågor eftersträvades mer flexibilitet 

och frihet i samtalen. Samtidigt behövdes viss struktur för att inte glida ifrån de frågor som skulle 

besvaras. Intervjuerna genomfördes över telefon då det inte var praktiskt att träffa de intervjuade öga 

mot öga. De personer som valdes att intervjua kommer i fortsättningen kallas för respondenter. Det 

skiljs på respondent och informant. En respondentintervju går ut på att intervjua personer som är 

involverade i det ämne som ska studeras och skiljer sig från en informantintervju där de intervjuade 

personerna står utanför ämnet som studeras.
20

 Samtalen spelades in och transkriberades direkt efter 

varje intervju. Nackdelen med telefonintervjuer är att kroppsspråk, nyanser i betoning och reaktioner 

riskerar att passera obemärkt.   

 

4.4 Intervjuguiden 

Forskaren baserar vanligen sin intervju på vissa punkter nedtecknade i en manual eller handledning 

för att försäkra sig om att samtalet täcker in dessa.
21

 Områdesprincipen är en bra utgångspunkt att 

tillämpa vid utarbetandet av en sådan intervjuguide. Den innebär att intervjun inleds med frågor som 

ligger i utkanten av det område som man mera specifikt vill undersöka och besvara.
22

 Genom att vi 

hoppades få svar på vad sjömän vet och önskar av kostregleringen ombord räckte det inte att ställa 

konkreta frågor kring regleringen utan vi eftersträvade ett djupare samtal för att nå insikt och 

kunskap i ämnet vilket sedan förhoppningsvis kunde leda till mer eftertanke och svar på 

frågeställningarna. Tematisering är en frekvent använd presentationsform i intervjuguider och går ut 

                                                                                                                                                                                                   
19

 Holme, Solvang s.92 
20

 Holme, Solvang s.104 
21

 Holme, Solvang s.101 
22

 Dalen, s.31 
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på att undersökaren väljer ut relevanta teman för att söka svar på de problemställningar som 

formulerats.
23

 Under varje tema formuleras löst sammansatta frågor och uppföljningsvinklar för att 

hålla samtalet levande och föra det i en önskvärd riktning. Ett för öppet samtal riskerar att glida iväg 

och missa essensen. 

 

För att öva sin kompetens som intervjuare och få fram en bra guide inleds alltid den kvalitativa 

intervjun alltid med en eller flera testintervjuer.
24

 Två testintervjuer genomfördes för att kontrollera 

tekniska detaljer såsom inspelningsutrustning, hur intervjuerna flöt och om guiden fungerade samt 

testa våra egna färdigheter. De utföll till belåtenhet och efter dessa tester kunde arbetet fortgå med de 

riktiga intervjuerna.  

 

4.5 Utvärdering av källor 

Lagtexten är väldigt begränsad i sin utformning och grunden för lagtextens utformning och 

bakomliggande motiv måste därför härledas. Förarbetena till lagen är gamla och motiven inte helt 

tydliga vilket måste tas i beaktande när de tolkas. 

 

Baserat på litteratursökningar och letande bland uppsatser framgick att det är begränsat med 

publicerat material inom området. Det är en försvårande omständighet som samtidigt öppnar för att 

ämnet bör belysas och att syftet och frågeställningarna är relevanta då de förefaller relativt 

obesvarade. 

 

När en kvalitativ undersökning görs måste flera faktorer beaktas. Genom att det används ett mindre 

antal respondenter finns risken att svaren inte blir helt representativa för en större grupp. Därför är 

det viktigt att välja respondenter med stor variationsbredd och spridning med hänsyn tagen till 

exempelvis kön, ålder, befattning m.m.
25

 Vid kvalitativa intervjuer uppstår alltid en avvägning över 

hur många respondenter man ska använda sig av. För få respondenter ger ett resultat som kan brista i 

tillförlitlighet medan ett för stort antal intervjuobjekt ger en mättad informationsomfattning som leder 

till en onödigt stor arbetsbelastning vid sammanställningen.
26

 Utgångspunkten var att använda fyra-

fem personer i undersökningen. Respondenterna valdes utifrån samlade tillgängliga kontakter från 

praktik och skolgång. Kraven var att de intervjuade skulle varit yrkesmässigt aktiva på sjön och att de 

inte skulle vara för lika varandra beträffande bakgrund, ålder, befattning etc. Slutresultatet blev 

                                                           
23

 Ibid s.84 
24

 Ibid, s.36 
25

 Holme, Solvang s.104 
26

 Ibid s.100 
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intervjuer med fem personer för att få en så objektiv och heltäckande bild som möjligt. Då 

respondenternas ålderspridning var stor, olika kön och befattningar samt erfarenhet av olika 

arbetsmiljöer och fartygstyper var representerade framstod urvalet väl avvägt. Vi uppnådde efter 

dessa fem intervjuer också viss mättnad av information och att inget nytt tillkom varpå beslutet att 

inte göra fler intervjuer togs.  

 

4.6 Vetenskaplighet och objektivitet 

Flera av källorna i detta arbete kommer utgöras av statliga myndigheter och den information de 

utger. Trovärdigheten i sådana källor kan diskuteras men utgångspunkten var att svenska 

myndigheter är utan vinstdrivande syfte och inte har något intresse av att vinkla informationen de 

publicerar. Livsmedelsverket är underställda regeringen och riksdagen och vi bor i en 

välfungerande demokrati. Syftet med deras verksamhet är att förebygga ohälsa i samhället vilket 

sparar välfärdsresurser såsom sjukvård och kostnader för sjukfrånvaro. Därmed borde de anses som 

objektiva i fråga om sina råd, anvisningar och den information de ger. Samma förhållande 

föreligger beträffande Transportstyrelsen. Möjligen skulle man kunna invända att myndigheternas 

existens hänger på att de uppfyller ett behov men det känns långsökt i detta fall. 

Livsmedelsverket baserar sina rekommendationer både på interna och externa experter vilket 

förstärker objektiviteten. 

 

Under avsnitt 4:5 har diskuterats vilka hänsyn som måste tas i beaktande när intervjuer genomförs för 

att få fram en så heltäckande och adekvat bild av verkligheten som möjligt. Där innefattas bland 

annat urvalsfaktorer av intervjuobjekt och utförandet av själva intervjuerna. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Då intervjuer genomförs måste hänsyn tas till etiska aspekter. För att få de intervjuade bekväma att 

tala fritt och dela med sig av sina erfarenheter valdes att göra respondenterna anonyma. Deras 

identitet skulle inte tillföra arbetet något även om ämnet i sig inte är speciellt känsligt. De intervjuade 

informerades om anonymiteten samt att inspelning av samtalen skedde. Inspelningarna gjordes för att 

säkerställa att inte missa någon information och raderades efter transkriberingen av intervjuerna.  
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4.8 Avgränsningar 

Arbetet är fokuserat på att belysa regleringen på svenska fartyg och inte beakta kostintaget på 

utländskflaggade fartyg men det kan noteras att de länder som ratificerat MLC:n
27 

är bundna av dess 

innehåll och därmed torde ganska samstämmiga krav på kosten kunna ställas också på dessa fartyg. 

I undersökningen har gjorts referenser till kosten inom skolan men inte inom äldreomsorgen och 

vården. Detta då metabolismen hos äldre och sjuka individer jämfört med medelålders och yngre 

individer är annorlunda och genom detta behöver kosten specialanpassas enligt andra individuella 

kostbehov.
28 

Det kan vara fråga om extra tillskott av vissa näringsämnen, vitaminer etc.  Råden i 

SNR
29 

baseras på en genomsnittlig vuxen individ utan ålders- eller sjukdomssymptom och som är 

normalt aktiv. 

  

                                                           
27 Se begrepp och definitioner samt nedan under avsnitt 4.8 för djupare förklaring av begreppet. 
28 Livsmedelsverkets Rapport 3:2011, Vetenskapligt underlag till råd om bra mat i äldreomsorgen, s.3. 
29 Se begrepp och definitioner samt nedan under 4.2.1 för tydligare definition av begreppet. 
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5. Kost och kostreglering 

5.1 Kost och näringsintag i allmänhet 

Ute på sjön serveras alla måltider ombord och de tillagas av en eller flera utsedda personer som 

står för planering, inköp och tillagning av maten. Denna isolerade miljö innebär att du överlåter 

kontrollen över ditt födointag i mycket stor utsträckning till annan person. Detsamma förhållande 

råder t ex i skolan och inom vård och omsorg. Genom detta bristande inflytande finns det 

riktlinjer som är utformade av Livsmedelsverket för att se till att den serverade maten uppfyller 

näringsmässiga krav i sådana sammanhang.
30

 

 

Livsmedelsverket är en statlig myndighet som genom bemyndigande i förordning 2009:1426 ska 

vara ”ansvarig myndighet på nutritionsområdet och verka för bra matvanor samt samordna statliga 

myndigheters information om bra matvanor”.
31 

I verkets uppgifter ingår att utforma generella 

kostråd till hela befolkningen för att verka för god folkhälsa, att värdera och sammanställa 

forskning och att arbeta enligt principen primärprevention, d v s att förebygga ohälsa.
32

 

5.1.1 Svenska näringsrekommendationer  

De Svenska Näringsrekommendationerna (SNR) tillämpas av Livsmedelsverket och togs fram 

2005 och i dem framgår vad en person i genomsnitt behöver av energi och näringsämnen för att 

tillväxt och livsfunktioner skall upprätthållas.
33 

Vid studerandet av SNR var vi i kontakt med 

Livsmedelsverket via mejl och förde dialog med Anna-Karin Quetel som är nutritionist på verket. 

SNR ger näringsmässiga riktlinjer för en kost, som enligt dagsaktuella underlag borgar för god 

hälsa. Kriterierna för att fastställa rekommendationerna är definierade för varje enskilt 

näringsämne med utgångspunkt från det tillgängliga vetenskapliga underlaget vid aktuell tidpunkt. 

Därmed är de inte definitiva utan måste ändras om ny kunskap erhålls. 

SNR utgår från de nuvarande kostförhållanden och näringssituationen i Norden och ger underlag för 

planering av en kost som är så sammansatt att den: 

1. tillfredsställer de primära näringsbehoven, dvs. tillgodoser individens 

fysiologiska behov för tillväxt och funktion, 

2. ger förutsättningar för en generellt god hälsa och minskar risken för kostrelaterade 

sjukdomar. 

 

                                                           
30 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket 2009:1426, 2 §. 
31

 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket 2009:1426, 2 §. 
32 Livsmedelsverkets rapport ”Från nutritionsforskning till kostråd”, nr 19, s.3. 
33  

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/    2013-03-21, kl 14.45 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/
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Genom att kost kan varieras mycket både från måltid till måltid och från en dag till en annan så 

måste sammansättningen av kosten utgå från en längre sammanhängande tidsperiod. Värdena i 

rekommendationerna avser de mängder av näringsämnen som ska intas av individen. Det handlar 

om nettomängder varför beredningsförluster etc. skall beaktas. 

SNR används som 

 riktlinjer vid planering av kost för grupper, 

 underlag för undervisning och upplysning om kost, 

 underlag för livsmedels- och nutritionspolitik, 

 underlag vid värdering av kostintag
34

 

Rekommendationernas huvudsyfte är alltså att användas vid kostplanering. Genom att planera 

kosten enligt rekommendationerna ges förutsättningar för god hälsa och minskade risker för 

kostrelaterade sjukdomar. Det ska förtydligas att rekommendationerna är tillämpbara på friska 

personer som är genomsnittligt aktiva. Beträffande energiintag representerar referensvärdena i SNR 

det genomsnittliga energibehovet hos grupper av personer med normalvikt. Referensvärdena kan 

inte användas för enskilda individer utan energibehovet måste uppskattas för varje individ i 

relation till ålder, kön, kroppsvikt, kroppssammansättning och fysisk aktivitet. 

SNR är också utgångspunkten för olika livsmedelsbaserade kostråd och riktlinjer. 

Näringsrekommendationerna beaktas allt oftare i livsmedels- och folkhälsopolitiken. Goda och 

säkra matvanor samt ökad fysisk aktivitet är två målområden i den nya folkhälsopolitiken som 

antogs 2003 och rekommendationerna är en viktig grund för den nationella handlingsplanen för 

goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som utarbetades av Livsmedelsverket och Statens 

folkhälsoinstitut 2004-2005.
35

 

 

Att värdera näringsintag och ge kostråd är en komplex verksamhet och det finns många potentiella 

felkällor. Olika individers behov och tillgodogörande, berednings- och uppvärmningsförluster och 

ojämnt fördelat kostintag är exempel på detta. Kostundersökningar kan ändå som regel ge en rimlig 

skattning av kostens kvalitativa sammansättning och intaget av olika näringsämnen hos en grupp 

av individer. För att fastställa den enskilde individens intag krävs mera noggranna och ingående 

studier. 

Man bör beakta att intaget av ett visst ämne beräknas på en genomsnittlig person och att den 

studerade gruppens sammansättning alltid därför bör beaktas. Tidsperiod för kostintaget, om allt 

                                                           
34 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Vad-ar-SNR/ 2013-03-21 kl. 14.55 
35 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Praktisk-anvandning-av-SNR/ 2013-

03-21 kl. 14.50 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Vad-ar-SNR/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Vad-ar-SNR/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Praktisk-anvandning-av-SNR/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Praktisk-anvandning-av-SNR/
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intag är inräknat, ifall underlaget kan anses tillförlitligt, om några tillskott intas och om det 

uppstår förluster vid t ex tillagning är några flera faktorer som måste tas hänsyn till. 

 

Energi och näringsintaget måste för en grupp bedömas också utifrån gruppens behov. Hårt 

kroppsarbete renderar förstås ett högt behov medan motsatsen kanske kräver en sänkning av intaget 

för gruppen. Både över- och underkonsumtion av energi i förhållande till behovet hos en grupp 

leder i längden till negativa konsekvenser för hälsan. Individens energiintag och 

energiförbrukning bör i vuxen ålder vara balanserade.
36

 

 

5.2 Allmänt om kostvanor 

Regelbundenhet är en viktig faktor angående kostintag. Genom att äta frukost, lunch och middag på 

regelbundna tider och eventuellt något mellanmål däremellan blir individen inte så hungrig mellan 

måltiderna och kan lättare undvika onödigt småätande.
37

 

Om man tycker att det är svårt att veta hur man får bra balans på måltiden kan man ta hjälp av den 

gamla klassiska tallriksmodellen. Tallriksmodellen visar innehållet i en hel måltid och proportioner 

mellan de olika delarna på tallriken: 

 En stor del är grönsaker och rotfrukter. 
 

 En stor del är potatis, pasta, ris eller liknande. 
 

 Den lilla delen är kött, fisk, kyckling, ägg eller vegetariskt alternativ. 
 

Fett renderar dubbelt så mycket kalorier per gram jämfört med protein och kolhydrater. Genom att 

minska på fettet, framför allt det mättade fettet kan intaget av kalorier effektivt minskas. Frukt och 

grönsaker innehåller relativt lite energi, mättar bra och innehåller många av de näringsämnen vi 

behöver, bland annat vitaminer, mineraler och kostfiber. Genom att äta ett par frukter om dagen kan 

onyttigt ätande lättare undvikas. Godis, glass, kakor och läsk är exempel på livsmedel som innehåller 

mycket socker och därmed energi men som innehåller väldigt lite näring. Mättnadskänslan är 

kortvarig och det ökar risken för ett ökat kaloriintag.
38

 

 
Större intag av fibrer och mindre salt, socker och mättat fett är de ändringar i kosten som lättast 

minskar risken för fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, karies och vissa cancersjukdomar. 

 

 

                                                           
36 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-

grupper/ 2013-03-21 kl. 15.30 

37 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/ 2013-03-21 kl. 17.00 
38 http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-och-overvikt/Mat-utan-naring/ 2013-03-21 kl. 17.20 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-grupper/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-grupper/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Svenska-narings-rekommendationer/Referensvarden-for-energiintag-hos-grupper/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Overvikt-och-fetma/
http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-och-overvikt/Mat-utan-naring/
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5.3 Skolmaten 

Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft med kravet att skolmaten ska vara näringsriktig, 

tidigare lag krävde bara kostnadsfri skolmat.
39

 Regeringen anser det inte vara möjligt att i lagtext 

beskriva vad en näringsriktig skolmat ska innehålla. För att uppnå de nya kraven på 

skolmåltiderna bör SNR, svenska näringsrekommendationerna, vara en utgångspunkt.
40 

 

Näringsriktig mat kan definieras som mat som ger all den näring kroppen behöver för att växa, 

utvecklas och hålla sig frisk. Livsmedelsverket rekommenderar att ett hälsosamt kostmönster och en 

bättre skolmat bör innehålla grönsaker, frukt, nötter, fullkorn, fisk, magra mejeriprodukter och 

vegetabiliska fetter medan intaget av tillsatt socker, spannmål och ris utan fullkorn, söta bakverk, 

godis, glass, sockersötad dryck samt processat och rött kött bör begränsas
41

  

 

Myndigheten framhäver också vikten av att använda fetter av bra kvalitet och rätt sorts fett. 

Fetter delas in i tre grupper. 

 Mättade fetter, finner vi i feta mejeriprodukter, ost, korv, smör, bakverk m.m. 

 Enkelomättade fetter, finns i olivolja, rapsolja, nötter, avokado, kyckling m.m. 

 Fleromättade fetter, hittas i fet fisk, rapsolja, linfröolja, valnötter m.m. 

Det är de mättade fetterna som ofta anges som de mest ohälsosamma och Livsmedelsverket 

instämmer i detta. Om det mättade fettet byts ut mot fleromättade fetter skulle andelen insjuknande 

och dödsfall på grund av hjärtsjukdomar minska. 

 

5.4 Riksmaten 

För att få kunskap om Sveriges befolknings matvanor gör Livsmedelsverket undersökningar som 

visar hur mycket och vad svenskarna äter. Dessa undersökningar sammanställs och materialet 

redovisas i rapporter som verket har valt att kalla Riksmaten. Livsmedelsverket har i dagsläget 

gjort tre rikstäckande matvaneundersökningar på vuxna. Den första gjordes 1989 följt av en 

undersökning 1997-98 och den senaste gjordes 2010-11. Utifrån dessa undersökningar tar 

Livsmedelsverket fram sina rekommendationer och kostråd. 

 

Vid undersökningen Riksmaten 2010-11 var 1797 personer medverkande. Deltagarna, som var 

mellan 18-80 år, registrerade allt de åt och drack under fyra dagar och svarade på en enkät 

omfattande ett femtiotal frågor. Jämfört med de två tidigare undersökningarna så har generellt 

                                                           
39

 Skollag 2010:800 10 kap. 10§. 
40 Regeringens proposition 2009/10:165, s.374. 
41

 Livsmedelsverkets presentation ”Skolmåltider i världsklass!” 2013, s.7. 
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svenskarnas matvanor blivit bättre. Dock inte tillräckligt bra och Livsmedelsverket menar att bättre 

matvanor skulle få en stor positiv effekt på folkhälsan. Nedanstående tabell från undersökningen 

visar hur svenskarnas matvanor ser ut i korthet: 

 
5.5 Undersökningen svenskt sjöfolk 

2009 genomfördes en livsstilsundersökning av svenskt sjöfolk. Studien gjordes av Mat-IQ och 

finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Deltagarna, som kom från rederierna Broström, 

Furetank, Scandlines, Stena Line, TT-Line, Thunrederi och Wallenius, fick genom en enkät svara 

på frågor angående matvanor, fysisk aktivitet, hälsa och kunskap om sunda matvanor. 

Undersökningen visade att sjöfolks matvanor i stort överrensstämde med den övriga befolkningens 

matvanor då de var hemma. Då de var till sjöss utmärktes en högre konsumtion av frukt och 

grönsaker och ett större intag av fisk än den övriga befolkningen. Den negativa slutsatsen var att 

sjöfolk har ett högre intag av tomma kalorier(från kaffebröd och läsk) och fett(från fettrika 

matträtter).  

Ur tabellen kan utläsas att andelen män med fetma är dubbelt så hög på sjön jämfört med hos den 

övriga yrkesarbetande befolkningen. Då sjömäns kostvanor enligt undersökningen är likvärdiga 

med den övriga befolkningens när de är hemma finns det uppenbarligen faktorer i kostintaget 

ombord som är otillfredsställande. Under intervjudelen framkommer svar som kan delvis förklara 

hur det kan se ut såhär.  

Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller mer. 

Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka. 

Sex av tio använder olja eller flytande margarin i matlagningen. 

Nio av tio äter för lite fullkorn. 

Sju av tio äter för lite fibrer. 

Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt. 

Fyra av tio äter för mycket socker. 

15 procent av energiintaget – kalorierna – kommer från godis, läsk, bakverk och 
snacks. 

Åtta av tio äter för mycket mättat fett. 

Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män. 

Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor. 

Medelvikten hos både män och kvinnor ökat jämfört med 1997. 
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Sjöfolk Sverige 
 

* 

Normalvikt (BMI=18,6-24) 

Övervikt (BMI=25-29)   

Fetma(BMI=30 eller mer) 

 

(*) Yrkesarbetande i Sverige 2007, 

källa: Hälsa på Lika Villkor, 

Folkhälsoinstitut 2008. 

 

Män 

Kvinnor 

Män 

Kvinnor 

Män 

Kvinnor 

 

37% 
 

52% 
 

41% 
 

30% 
 

20% 
 

11% 

 

48% 
 

63% 
 

42% 
 

22% 
 

10% 
 

12% 

              
42

    

 

5.6 Lagar  

Nedan redogörs kort för de lagar som i nuläget reglerar kost, arbetsmiljö, säkerhet, tillsyn och 

liknande på sjöfartsområdet. 

 

Fartygssäkerhetslagen (2003:364) behandlar som namnet antyder, faktorer som berör sjösäkerhet 

och bland annat framgår Transportstyrelsens tillsynsbefogenheter i denna lag. Det är också här 

begreppen ”tillräcklig” och ”fullgod kvalitet” hittas. Bestämmelser angående dricksvatten ombord 

återfinns också i denna lag. 

 

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö.
43

 Under begreppet god arbetsmiljö kan läsas att kosten skall vara 

tillfredställande. 

 

5.7 Tillsyn 

Transportstyrelsen, i samverkan med Arbetsmiljöverket, är enligt 5 kap. 1 § Fartygssäkerhetslagen 

tillsynsmyndighet när det gäller arbetsmiljön ombord i svenska fartyg. Vid kontakt med Mikael 

Andersson, Maritime Survey and Inspection Unit på Transportstyrelsen i Norrköping fick vi 

bekräftat Transportstyrelsens tillsynsansvar och deras befogenheter vid konstaterade brister.  

 

                                                           
42

 ”Undersökning om matvanor, fysisk aktivitet och hälsa hos svenskt sjöfolk”, s. 9. 
43

 Arbetsmiljölagen 1977:1160, 1 kap. 1§ 
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Vidare tillfrågades fartygsinspektörerna Joakim Heimdahl och Dan Sarenius hur de tolkar 

begreppen ”fullgod” och ”tillräcklig” i lagtexten. Deras tolkning av begreppen är att maten skall 

vara allsidig, ej utgången och ej tydligt otjänlig. De kan vid sina inspektioner egentligen inte i detalj 

utvärdera näringsinnehållet i maten och studera uppfyllelsen av begreppen. Genom att de gör 

korta besök blir det svårt att bedöma näringsriktigheten under en tillräckligt lång och sammansatt 

tidsperiod. Som framgår under flera avsnitt ovan måste dylika begrepp bedömas under längre 

tidsperioder. Detta gör att om fartygsinspektörerna besöker ett fartyg som bara har en kortare 

sjöresa framför sig är det mycket svårt att hävda att maten inte uppfyller kraven i lagen. Vid 

längre sjöresor kan det bedömas lättare då de kan se hur provianteringen har skett eller om 

uppenbara kostinslag saknas såsom grönsaker. Grundprinciperna vid kontroller är att göra en 

rimlighetsbedömning, att få ett helhetsintryck och att använda sunt förnuft vid inspektionen. Det 

finns inget fastslaget underlag som inspektörerna kan använda sig av men vissa har själva 

utformat ett sådant. Ett exempel på hur ett sådant personligt underlag kan se ut, visas i ”Bilaga 1”. 

Separation av olika livsmedel, utgångsdatum, renlighetsaspekter och till viss del sammansättningen 

av kosten är exempel på vad som kontrolleras.  

 

5.8 MLC 

MLC, Maritime Labour Convention, är en konvention som antogs av ILO:s högsta beslutande 

organ, Internationella arbetskonferensen, den 23 februari 2006 och som på svenska benämns 

sjökonventionen. MLC har godkänts och ratificerats och kommer att träda i kraft den 20 augusti 

2013. Redan idag är mycket av konventionens innehåll reglerat i Sverige genom lagar, föreskrifter 

och kollektivavtal men konventionen förtydligar och befäster vissa rättigheter och förbättrar 

möjligheten till kontroll, klagan och efterlevnad av reglerna. Vissa nya krav tillkommer också 

däribland en bestämmelse om krav på utbildning för sjökockar.
44

 

 

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) grundades 1919 och 

är en mellanstatlig samarbetsorganisation. Den uppstod i samband med Versaillesfreden och blev 

en del av Nationernas Förbund, nuvarande FN. Syftet med inrättandet av ILO var att främja social 

rättvisa för en varaktig fred. ILO arbetar primärt med att utforma konventioner för arbetslivet. 

Genom godkännande av ett tillräckligt antal stater och sedermera ratificering av 

medlemsländerna blir konventionen bindande. I annat fall blir den mera som en vägledning och 

att anse som en rekommendation att beakta vid t ex lagstiftning men den saknar då den bindande 

                                                           
44 http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fartyg/Arbetsmiljo/Sjoarbetskonventionen-MLC/ 2013-03-24, 15:47 

http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fartyg/Arbetsmiljo/Sjoarbetskonventionen-
http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fartyg/Arbetsmiljo/Sjoarbetskonventionen-
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verkan som en ratificerad konvention har.
45

 

 

Konventionen ger också tydligare instruktioner i hur tillsynen av utländskflaggade fartyg som 

ankommer svensk hamn skall ske. Långtgående befogenheter för att säkerställa en skälig 

arbetsmiljö ur bland annat säkerhetssynpunkt och hälsosynpunkt befästs. Detta ger t ex 

Transportstyrelsen som är behörig tillsynsmyndighet möjlighet att utfärda nyttjandeförbud för ett 

fartyg som uppvisar brister. 

 

Fartygssäkerhetslagen (2003:364) behandlar mycket av de områden som omfattas av 

konventionen men genom ratificeringen kommer lagen att anpassas, förtydligas och byggas ut för att 

uppfylla åtagandena som följer av konventionen. 

 

5.8.1 Lagändringar efter MLC 

 

Fartygssäkerhetslagen 5 § 4 kap. Före och efter anpassning till MLC- kraven. 

 

- Före: Den kost som de ombord- anställda får skall vara tillräcklig och av fullgod kvalitet. 

- Efter: Den kost som de ombord- anställda får ska vara tillräcklig och av fullgod kvalitet.   

Kosten ska vara anpassad till de ombord- anställdas olika kulturella och religiösa 

bakgrunder.  

Ovan ser vi den ändring som införandet av konventionen kommer att medföra gällande kosten. Det 

är således inga förändringar som behandlar eller reglerar kostens direkta näringsinnehåll utan det 

är endast ett tillägg som syftar till att kosten ska anpassas till olika kulturella och religiösa 

bakgrunder. 

 

  

                                                           
45 Betänkande av MLC-utredningen, Sjöarbetskonventionen-om Sveriges anslutning, Stockholm 2009, s.36. 
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6. Resultat teoridel 
 

Eftersom lagtexten och dess förarbeten inte förtydligar vad som menas med ”tillräcklig” och 

”fullgod kvalitet” angående kosten, måste ledning sökas på annat håll för att undersöka begreppens 

mera utförliga betydelse och att få bättre klarhet i lagstiftarens strävan. 

 

Genom att studera regleringen av skolmat fann vi att lagtextformuleringen var ganska likvärdig 

med  den som framgår av Fartygssäkerhetslagen, dvs. oprecis och inte så utförlig. Skillnaden var 

att beträffande kraven på skolmaten så hänvisades mera direkt till Livsmedelsverkets 

rekommendationer SNR.
46 

I Skollagen 2010:800 används begreppet
 
näringsriktighet medan det på 

sjöfartsområdet talas om tillräcklighet och fullgod kvalitet på kosten. Dessa begrepp måste 

anses vara mycket nära relaterade och det är därigenom vår uppfattning att Livsmedelsverkets 

kostrekommendationer är en bra utgångspunkt även för kostkraven till sjöss. Detta ansåg också 

fartygsinspektörerna Joakim Heimdahl och Dan Serenius är en rimlig tolkning. Som framgått under 

avsnitt 5.7 gör inte fartygsinspektörer sina bedömningar ordagrant utifrån lagtexten utan de skaffar 

sig mera ett helhetsintryck vad gäller utvärderingen av maten ombord.  

 

Vid kontakt med nutritionist Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket skriver hon att hon inte är 

juridiskt skolad men att ”man skulle kunna tolka tillräcklig mat som att det finns så mycket att ta att 

man blir mätt eller att den ger tillräckligt med näringsämnen. Näringsriktighet är ju en 

kvalitetsaspekt på maten och för att vara fullgod ur en näringsmässig synpunkt bör måltiden 

uppfylla de Svenska Näringsrekommendationerna, SNR. Det är det enda underlag som finns för att 

planera måltider för många (friska) personer. I SNR finns åldersanpassade referensvärden för alla 

(idag kända) näringsämnen och näringsaspekter som kroppen behöver”.
47

 Ovanstående stödjer vår 

uppfattning om att SNR är den enda rimliga källan i Sverige för att fastställa en kvalitativ kost för 

sjömän. 

 

Följaktligen kan sjömannen som vi anser det kräva förbättring av kosten om den tydligt avviker från 

SNR:s råd under en ej för kort sammansatt tidsperiod.
 
Anna-Karin Quetel skriver att en vecka 

kan vara en rimlig referensperiod. Det går alltså inte att utifrån en eller ett par måltider bedöma 

matens standard och om den uppfyller kraven. Självklart innebär detta en stor svårighet för 

individen att bedöma sin kostsituation men om t ex frukt och grönsaker helt saknas eller kosten är 

tydligt ensidig i sitt innehåll blir det uppenbart att den inte uppfyller de tänkta kraven. 

 

                                                           
46 Se avsnitt 4.3 Skolmaten 
47 Mejlkorrenspondans per 2013-01-23. 
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När kraven inte uppfylls är rimligen första åtgärden att föra diskussion med kocken ombord, belysa 

sitt missnöje och hänvisa till de brister man upplever utifrån de rekommenderade värdena. Fås 

inget gehör är nästa åtgärd att påtala problemet för befälhavaren eller alternativt designated person 

då undermålig kost som ovan konstaterats, innefattas under brister i arbetsmiljö
48 

och kan innebära 

säkerhetsrisker. Skulle inte heller detta hjälpa är det slutliga steget att föra upp ärendet till 

Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet på området och som har långtgående befogenheter 

såsom att lägga ett fartyg i kvarstad vid uppenbara brister i arbetsmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Se avsnitt 4.6, Lagar inom området. 
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7.   Resultat intervjuer 

Under resultatdelen har vi valt att redovisa intervjuerna under respektive tema i kronologisk ordning. 

Utgångspunkten var att redovisa svaren i en mera löpande och sammanfattande form även om vi inte 

varit helt konsekventa i detta utan redogjort mera individspecifikt gällande viss information.  

Utformningen av intervjuguiden och de teman vi valde att utgå från framgår av den bifogade mallen.  

 

Det var relativt okomplicerat att hitta intervjupersoner och genomföra intervjuerna då det snabbt 

framgick att det var ett ämne som engagerade och inbjöd till diskussion. De medverkande uppgav att 

kosten är en viktig eller till och med den viktigaste faktorn för välbefinnande ombord. Höjdpunkten, 

en naturlig och viktig samlingspunkt ombord, atmosfärs-, trivsel- och arbetsmoralhöjande var 

beskrivningar av kostens betydelse. En sjöman gick så långt att denne kallade kosten ”ett av få 

glädjeämnen ombord”.  

 

7.1 Respondenternas bakgrund 

Sjöman A 

Kön och ålder: Man, 40 år. 

Befattning: Tjänstgjort som 2e styrman och överstyrman, innehar sjökaptensbrev. 

Erfarenhet: Arbetat på sjön ca 20 år. 

Fartygstyper: Varit på de flesta fartygstyper- färjor, Ro-ro, tank, bulk, kyl och ankarhanterare. 

 

Sjöman B 

Kön och ålder: Man, 65 år. 

Befattning: Tjänstgjort som chief sedan mitten av 80-talet.. 

Erfarenhet: Arbetat på sjön ca 30 år. 

Fartygstyper: Nästan uteslutande tankfartyg. 

 

Sjöman C 

Kön och ålder: Man, 25 år. 

Befattning: Tjänstgör som 2e styrman. 

Erfarenhet: Arbetat på sjön 2 år. 

Fartygstyper: Ro-ro fartyg 
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Sjöman D 

Kön och ålder: Kvinna, 25 år. 

Befattning: Tjänstgör som 2e maskinist. 

Erfarenhet: Arbetat på sjön 1 år. 

Fartygstyper: Passagerarfartyg 

 

Sjöman E 

Kön och ålder: Man, 45 år. 

Befattning: Sjökapten 

Erfarenhet: Arbetat på sjön 28 år. 

Fartygstyper: Erfarenhet från Ro-ro, Lo-lo, färja och containerfartyg. 

 

7.2 Tema kosten ombord 

Respondenterna A-D sade att de generellt hade positiva erfarenheter av kosten ombord och att maten 

varit god. Sjöman E avvek i detta hänseende och ansåg att en alltför onyttig kost ofta serveras. Han 

upplevde övervikt som ett stort problem ombord vilket hade långtgående konsekvenser för 

säkerheten t ex genom sammansättningen av brandgrupper. Ingen av de intervjuade uppgav att det 

serverats för lite mat. Två av de tillfrågade antydde snarare motsatsen att det ibland funnits för rikligt 

med mat. Tre-fyra lagade mål mat om dagen erbjuds och maten är ofta av traditionell 

”sjömanskaraktär” det vill säga mycket stekt mat och ofta ägg och bacon till frukost. En av de 

tillfrågade angav att denne hade önskat att oavsett vaktschema borde alla ha tillgång till tre mål lagad 

mat om dagen och att man på vissa vakter kan hamna i kläm. En annan hade positiv erfarenhet av att 

det serveras fyra lagade mål om dagen för att även tillgodose vaktgående besättning. Beträffande 

sallads- och fruktutbud sade någon att det alltid funnits om provianteringen tillåtit det medan en 

annan ansåg att salladsborden ofta varit dåliga. På ett fartyg fanns det en matkommitté ombord vilket 

upplevdes som mycket bra då det hela tiden kunde föras en dialog kring kosten och synpunkter lätt 

kunde läggas fram.  

 

Samtliga tillfrågade menade att den absolut viktigaste och mest inverkande faktorn på kosten ombord 

har varit viljan, motivationen och ambitionen hos kocken att laga bra och variationsrik mat. Stram 

matbudget har inte varit ett hinder för en duktig kock som glöder för sitt yrke då denne kunnat 

”trolla” även med begränsade resurser. En tillfrågad säger att någon kock kört mycket halvfabrikat 

och att variationen varit dålig. Två uppger att de råkat ut för kockar med en begränsad repertoar av 

rätter och att de efter en viss tidsperiod bara vänt på matsedeln och börjat om på ny kula. Respondent 
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E menade att kockens obenägenhet att laga nyttigare mat ofta kunde relateras till rädsla att få kritik 

att maten inte var god och att det då var lättare att laga onyttigare mat med smör och grädde. I ett fall 

angavs fartygets fartområde som inverkande på kosten då främst i provianteringshänseende och i ett 

fall angavs stramare budget som en troligt negativt inverkande faktor.  

 

7.3 Vad vill sjömän få ut av kosten? 

De individuella önskemålen på kosten skiljde sig en del åt men samtliga betonade vikten av 

variation. Med variation innefattades både smakmässig och innehållsmässigt skillnad. Vällagad 

fräsch mat, intresse och kunskap hos kocken, nyttigt, hälsosamt, god mat som smakar bra, tillgång 

till bra frukt- och grönsaksutbud, roligare mat på helgdagar och mat som anpassas efter rådande 

arbetsbelastning var annat som eftersträvades. Maten borde vara anpassad så att man även med 

stigande ålder och försämrad ämnesomsättning har förutsättningar att hålla sig i god form var sjöman 

E:s åsikt. 

 

Ingen av respondenterna har krävt specialkost såsom vegetarisk eller kost anpassad efter kulturella 

behov. Endast en av sjömännen uppgav att vegetarianer inte fått specialkost, de övriga angav att 

vegetariskt alternativ alltid erbjudits eller lagats vid efterfrågan. I ett fall tog kocken hänsyn till 

särskilda önskemål angående dieter. Två av de intervjuade har haft muslimer i besättningen och då 

har ett alternativ utan fläskkött tillhandahållits. Alla respondenter hade erfarenhet av att jobba med 

filippinsk besättning. Fyra sjömän angav att den filippinska besättningen helt eller delvis fått 

specialkost som inspirerats av besättningens nationalitet. En respondent uppgav dock att den 

filippinska besättningen fått anpassa sig till maten som serverades till övrig svensk besättning med 

undantaget att ris serverades som komplement.  

 

7.4 Reglering 

När regleringen diskuterades angav samtliga initialt att de inte visste hur den såg ut. En respondent 

uppgav att denne trodde att regleringen kunde finnas i ILO:s stadgar och de fackliga avtalen. Två 

trodde att vissa punkter kunde vara reglerade i fartygets SMS, men då mest renlighets- och 

hygienreglering. Två trodde att det skulle kunna vara möjligt att lista ut det vid behov.  

 

Beträffande var eller till vem som de tillfrågade hade vänt sig med synpunkter och önskemål på 

kosten varierade svaren hos respondenterna. Sjöman A hade vänt sig till kocken i första hand om 

denne var svensk. Om det vore en filippinsk kock skulle frågan tas upp med befälhavaren. Om inget 



 

23 
 

gehör skulle fås hade vederbörande inte tagit frågan vidare. Sjöman B hade först gått till skepparen 

och därefter gemensamt pratat med kocken. Sjöman C svarade att synpunkterna skulle tagits upp 

med kocken om denna var lyhörd och mottaglig, i andra fall skulle kontakt tas med skepparen 

alternativt överstyrmannen. Sjöman D skulle i första hand vända sig till matkommittén och om sådan 

inte funnits hade synpunkterna lagts fram direkt till kocken. Respondent E hade vänt sig till pursern 

alternativt köksmästaren. Det var endast sjöman B som hade tagit frågan vidare om reaktion uteblivit 

och då till rederiet, dock skulle det vara frågan om allvarligare brister. 

 

Erfarenheter av tillsyn hade de flesta men mest rörde det renlighets- och hygienaspekter. Vaskning, 

städning och det allmänna skicket i byssan var återkommande svar. Flera nämnde också 

temperaturkontroller av kylar/frysar. Sjöman D berättade att de övervakar kyl-/frystemperaturerna 

från maskin dagligen. Sjöman A hade erfarenhet av att man kontrollerade så att inga matvaror stod 

direkt på durken i kylar och frysar. B visste att åtskiljning av matvaror också var en kontrollpunkt. 

Respondent E berättade att en inhyrd aktör kom ombord var 6e månad och tog renlighetsprover och 

matprover. Matproverna omfattade temperaturkontroll och renlighetskontrollerna avsåg bakteriprov 

samt t ex att det användes olika skärbrädor för olika råvaror. Angivna kontrollorgan var flera- 

Hälsovårdsmyndigheten, Anticimex, Port State Control och egna kontroller t ex från kapten och 

maskinsidan. 

 

När det kom till vår huvudsakliga fråga, nämligen vad sjömännen tyckte regleringen borde omfatta 

fick vi många och skiftande svar. Vi har i denna del valt att mera utförligt redogöra för och förtydliga 

de enskilda önskemålen hos respektive respondent i kronologisk ordning och inte sammanväva 

svaren.  

 

Sjöman A började med att konstatera att maten inte varit ”riktigt risig” på någon båt men tyckte att 

regleringen borde stadga att maten skulle vara bra tillagad, att det skulle finnas tillgång till bra 

salladsbord, grönsaker och färsk frukt och att ett slags ”common sense” ska tillämpas vid tolkning av 

reglerna. Tyckte att standarden för en dagens på land borde kunna krävas. Man kan ofta se att 

restaurangluncher redovisas med vad de innehåller och att liknade krav och rekommendationer som 

gäller på land borde tillämpas också på sjön. Med tanke på den höga förmånsbeskattningen av 

sjömän borde man minst kunna kräva den standarden som på land. Samma regler som gäller för en 

lunchkock eller i en personalmatsal ska gälla på sjön och här hänvisades vidare till skolbespisningar 

och liknade verksamheter.  
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Sjöman B hade inte lika utförliga önskemål som A men nämnde att minimikrav borde finnas 

avseende kaloriintag, att temperaturer på kyl och frysar skall finnas reglerat och att 

hållbarhetsbestämmelser ska finnas inkorporerade i reglerna. Nämnde vidare att individuella 

önskemål såsom t ex muslimsk kost och vegetarisk diet ska tillgodoses.  

 

Respondent C önskade av regleringen att den skulle ställa krav på variation samt återspegla 

önskemål från folket ombord och verksamheten som bedrivs.  Med att maten skulle vara 

verksamhetsanpassad avsågs att hårdare arbete borde följas av mat med större kaloriinnehåll och när 

arbetet inte är så fysiskt borde maten vara av lättare karaktär. ”Motsvarande krav som på land borde 

följas, t ex tallriksmodellen och det finns ju regelverk för skolmat och liknande. Bara det är gott och 

man får i sig det man ska få i sig i näringshänseende” sammanfattade respondentens önskemål. 

 

D ville att mat skulle finnas tillgång till under all tid på dygnet med tanke på olika vaktsystem och 

skiftkaraktären i arbetet. Vidare att variation stadgas ”åtminstone sett över en vecka så att inte 

samma rätt återkommer flera dagar i följd”.  

 

Slutligen tyckte tillfrågad E att regleringen skulle innebära säkerställande av variation och maten inte 

skulle innehålla för mycket fett. ”Fågel, fisk, kött, soppa, jämför skolans uppdelning med viss mat 

specifika dagar; t ex torsdagar- ärtsoppa”.  Att få i sig den näring kroppen behöver och att tillämpa 

kostcirkeln som kan synas tråkig men som fortfarande är högst aktuell och användbar. 

 

Vi ville också undersöka hur de intervjuade uppfattar och tolkar den nuvarande regleringen i 

Fartygssäkerhetslagen (2003:364). Genomgående var att formuleringen om ”fullgod kvalitet och 

tillräckligt” uppfattas som oprecis, flummig och svävande. Det kan inrymma det mesta både i positiv 

men också i negativ bemärkelse. Fullgod kvalitet borde innebära att hygieniska gränsvärden uppfylls 

menar en respondent och att maten är bra tycker en annan. Borde kanske preciseras tydligare krav på 

maten, t ex att den är varierad och nyttig. Tallriksmodellen uppfyllas och inte servering av massa 

halvfabrikat och färdiglagade rätter. Varierad husmanskost borde innefattas i begreppet tycker 

sjöman E. Vad gäller ”tillräckligt” säger alla utom en tillfrågad att det rimligen betyder att man kan 

äta sig mätt. Respondent B menar dock att det är svårt att rimlighetsbedöma vad som är tillräckligt 

från en individ till en annan.  
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8.   Resultatdiskussion och slutsatser 

Syftet med detta arbete var att undersöka om det fanns ett behov hos sjömän att få mera information 

om kostregleringen ombord och om de eventuellt önskade att den vore utformad annorlunda för att 

möta deras krav. Hur regelverken ser ut angående kosten ombord och hur mycket kännedom sjömän 

har om dessa samt om regleringen av kosten stämmer med vad sjömän efterfrågar, var de frågor vi 

specifikt ville besvara.  

 

Arbetets bakgrund och teoridelen har belyst kostregleringens faktiska utformning och innebörd. 

Genom regleringens framkomna komplexitet och uppenbara otydlighet söktes tolkningshjälp inom 

andra kostområden och hos sakkunniga inom området. Genom detta fick vi fram en bättre bild av 

reglerna och hur de rimligen borde tolkas.  Intervjudelen hade som syfte att lyfta fram de mera 

undersökande frågorna och sjömännens kunskaper samt personliga upplevelser, önskningar, krav och 

synpunkter inom området hjälpte oss att besvara dessa.  

 

Det framgick väldigt tydligt av intervjuerna att kosten är en oerhört viktig del av välbefinnandet 

ombord. Sammanhållning, säkerhetsaspekter, stämning ombord och motivation att göra ett bra arbete 

var några starka och beskrivande ord som ansågs tätt sammanknippade med och påverkades av bra 

kostintag. Den generella uppfattningen var att maten ombord är bra och god vilket också framhölls 

som viktigt. Utifrån intervjuerna kan också konstateras att det på många fartyg förefaller som att det 

serveras tung mat med stort fettinnehåll; av respondenterna kallad mat av ”typisk sjömanskaraktär”. 

En respondent härledde detta till att ”kocken kunde ha en rädsla för att få negativ kritik och att det då 

är lättare att laga onyttigare mat med smör och grädde”. Samma respondent upplevde övervikt som 

ett stort problem ombord och att detta var ett orosmoment i säkerhetsarbetet ombord, t ex förmåga 

hos en brandgrupp vid insats. Den konstanta tillgången på mat angavs som ett problem av två 

respondenter vilket leder till att många tenderar att småäta. Denna observation verkar sammanfalla 

med undersökningen svenskt sjöfolk under avsnitt 5.5 där det tydligt framgår att fetma är större till 

sjöss. 

 

Det är uppenbart svårt att bedriva tillsyn avseende kvalitet och variation av maten och därför är det 

viktigt att regleringen uppställer minimikrav på kosten. Flera av de intervjuade nämnde 

tallriksmodellen och jämförelser med kraven hos landbaserade verksamheter såsom skolbespisning 

framhölls som bra utgångspunkter också vid bedömning av kosten på sjön. Transportstyrelsens 

ansvar som tillsynsmyndighet verkar inte vara speciellt känt vilket det kanske borde vara. Å andra 
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sidan förefaller de flesta intervjuade inte benägna att föra vidare synpunkter på kosten utanför 

fartyget.  

 

Frågeställningen huruvida regleringen av kosten stämmer överens med vad sjömannen efterfrågar 

kan diskuteras inte minst med tanke på lagtextens luddiga formuleringar som lämnar stort utrymme 

för tolkning. Vår uppfattning efter genomgång av regelverken och intervjuer med sjömän är att 

regleringen skulle kunna kompletteras och förtydligas något vilket framgår av diskussionen nedan. 

Det följer naturligt att regleringen borde vara omsorgsfullt utarbetad och tydligare omfatta vad 

sjömän har för grundläggande krav. De kan konstateras att ovissheten om regleringens utformning 

var total, varför också ett belysande av kostregleringen skulle vara önskvärd. Den entydigt och 

enskilt största faktorn i vår undersökning som påverkar kosten, var kockens kompetens, vilja, 

ambition och motivation att göra ett bra jobb. Då detta enligt flera respondenter överskuggar en 

faktor såsom stram matbudget bör kanske riktlinjer för kocken bättre framgå. Variation av kosten var 

den term som alla använde när de skulle utforma sina egna önskemål på kraven. I begreppet inrymdes 

såväl variation i smakhänseende, råvaror, näringsinnehåll och sammansättning av kosten. Därför är 

vår slutsats att om man hade använt ordet variation i lagtexten hade troligen en tydligare kravbild på 

kosten framträtt och dessutom innefattat det enskilt viktigaste önskemålet som de sjömän vi har 

intervjuat har efterfrågat av kostregleringen.  

 

Som vi konstaterat under teoridelen är adekvat utvärdering av kost en komplex uppgift eftersom så 

många individuella faktorer samverkar. En kontroll ombord är svår att göra i detta hänseende då 

dylika bedömningar måste göras över en längre tid och det måste tas i beaktande hur olika behov 

föreligger för den specifika gruppen, utifrån arbetsbelastning, grundfysik, ålder, sjukdom, genetik 

och kön. Det bör dock finnas ett underlag för bedömningen som är baserat på en genomsnittlig 

homogen grupp och denna grupps behov kan därefter anpassas mera specifikt. SNR har just 

denna utgångspunkt, nämligen att råden är fastställda för en vuxen genomsnittlig person men där 

finns också referensvärden som är t ex åldersspecifika varför vi anser att dessa rekommendationer 

hade varit rimligt att bedöma kosten ombord utifrån.  

 

Alla tillfrågade tolkar termen tillräcklig som att man ska kunna äta sig mätt vilket också stöds av de 

teoretiska efterforskningarna. Specialkost och individuellt anpassad kost verkar inte vara ett stort 

problem på sjön och med den nya regleringen efter implementerandet av MLC:n finns nu också ett 

lagstöd för kulturella och religiösa önskemål på kosten. Kanske borde också andra speciella behov 

ges lagstöd, t ex olika sjukdomstillstånd.  
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9.   Framtida forskningsområden 

Kockens betydelse för den serverade kosten har framgått mycket tydligt under intervjuerna. Därför 

skulle ett framtida forskningsområde kunna vara att undersöka vad de nya kraven på utbildning hos 

fartygskockar innebär. Även åtstramningar i matbudgeten vilket varit på tapeten de sista åren skulle 

kunna studeras om det innebär konsekvenser för kosthållningen. Visserligen anges bara detta av en 

respondent som en tänkbar förklaring till brister i kosten men någonstans finns det ju en lägsta gräns 

för vad som är möjligt att laga en varierad kost. Övervikt hos besättningen sett ur ett 

säkerhetsmässigt perspektiv är ett annat forskningsområde som framskymtat. Den nya 

lagformuleringen som börjar gälla 20:e augusti genom MLC:n om hänsyn till kulturella och religiösa 

bakgrunder kan förstås diskuteras. Vad innefattas i detta? Kan jag som svensk t ex kräva 

husmanskost utifrån detta? 
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Bilaga 1- Personligt tillsynsunderlag 
 

1- Food storage and sufficient food: 

1. Food should not be left lying around in ambient temperature : To prevent growth of 

harmful bactetria, it is essential to keep food either very hot (above 63°C) or very 

cold (below 5°C) 

2. Cooled food items - such as fresh fruits and vegetables, processed and cooked meat 

products, and foods prepared for rapid utilization - should be kept covered and 

stored at between 0 degrees and 7 degrees Centigrade depending on the product. 

3. Freezer and cooler compartments should have highly accurate, adjustable 

thermometers for temperature control. 

4. Thermometers should be easily visible to persons working in passage ways serving 

the refrigerated spaces or on the engineer’ s control panel. 

5. Cooled foods, properly handled, have a storage life of 1 day to 4 months, depending 

on the item. 

6. Defrosting operations should be carried out in a cool clean area such as the food 

handling room and kept covered and separate from cooked foods. 

7. Left-over food should be assumed to have a shelf-life of not more than 48 hours 

because of the possibility of contamination. (based on ILO/IMO/WHO International 

Medical Guide for Ships). 

8. Dry food stores should be dry, cool, well-lit and ventilated. 

9. Raw food must always be kept apart from cooked food and milk for example that 

need no further treatment before consomption. Separate fridges are prefered 

although if in the sale unit, the raw food must always be placed at the bottom to 

prevent drip contamining ready prepared food. All foods should be covered. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Inspectors might also check : 

1. whether raw and cooked products are stored separately (to avoid contamination of 

the cooked food by the raw food, as in blood dripping from raw meat on to cooked 

meat in a refrigeration space), 

2. temperature of deep-freeze compartments should be roughly between -18 and -23 

degrees centigrade; the presence of ice usually indicates fluctuating temparatures ; 

3. fruits and vegetables are in a good condition (not rotted and mouldy), 

4. that there is adequate protection against contamination between raw and cooked 

foods when stores or during preparation. 

 

2- Condition of galley: 

1. The galley should be equipped, illuminated and maintained in such a way to ensure 

good sanitation. 

2. The equipment should be made of corrosion resistant, non-toxic materials that are 

easy to clean. 

3. All galley areas, especially cooking areas, should be protected against fire, easy to 

clean, and capable of being rapidly emptied of smoke, steam, odours and gases 

4. ventilation hoods and grease filters are clean (or there is evidence that they are 

cleaned on a regular basis), 

5. Waste, particularly food scraps, should be kept in sturdy, tightly covered garbage-

cans. Waste disposal units shall be clean and tidy. 

6. Where possible, all galley equipment and utensils should be fixed in place. Non-

fixed utensils should be hung or stored to avoid loss, damage or injury to seamen 

when the ship rolls. 

7. Foodstuffs, supplies, cookware, crockery and utensils should be thoroughly cleaned 

after each use and stored in containers that can be secured when the items in 

question are not in uses 

8. There should be separate work surfaces for the preparation of raw meat or if space is 

restricted, a separate chopping board. The board used for raw meat should be clearly 

distinguishable to avoid confusion, eg colour red. If the same surface is used for raw 

and cooked meats, then suitable cleaning and disinfection should be carried out 

between operations. 



 

 
 

9. If plates, pots, pans, cutlers etc. are washed by hand, suitable hot water must be 

available for disinfection. Unless the rinse is kept at between 75 degrees Centigrade 

and 82 degrees centigrade, it will have no disinfecting effect. Generally, this 

temperature is too high for bare hands, so a rinsing basket is required. (based on the 

WHO publication Safe food handling). 

10. Mechanical ventilation systems should be used and should be adequate to maintain 

a reasonable temperature without the need to jam open fire doors or doors to the 

open deck. 

11. facilities in or near the galley area for washing hands (hot water soap and disposable 

towels or other hygienic drying facility are needed). 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 2- Intervjuguide 

 
Inledning 

- Ålder 

- Befattning  

- Antal år på sjön 

- Erfarenhet olika fartygstyper 

 

Kosten ombord 

- Upplevelser/erfarenheter/tankar kring kosten ombord- Mål att få respondenten att tala fritt och 

allmänt om kosten 

- Stora skillnader mellan olika fartyg/fartygstyper, skiljer sig standarden mycket 

kockar/rederier emellan, största faktorn för bra mat? 

- Är kosten en stor/viktig del för dig ombord? 

 

Vad eftersträvas av kosten? 

- Vad vill du få ut av kosten? Vad är viktigt med kostintaget för dig? 

- Kan speciella önskemål/krav uppfyllas, t ex vegetarisk, laktos, gluten, kulturella skillnader? 

 

Regleringen  

- Hur ser det ut? Vet du var du hittar regleringen? 

- Var vänder du dig om du har synpunkter på kosten?  

- Tillsyn, erfarenheter från detta? Tycker du att man borde kontrollera kvaliteten på maten? 

- Hur borde kraven vara för att tillgodose dina önskemål? Vad tycker du är viktiga krav att 

ställa på kosten? 

- Fullgod kvalitet och tillräckligt? Hur tolkar du detta? 

 
 
 
 
 

 


