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1. Inledning 

 1.1 Bakgrund 

 

Inom restaurangbranschen har matsvinn varit ett växande problem en längre tid.  

Intresset för ämnet har för min del vuxit sedan jag började studera Hospitality Management 

på Högskolan på Åland. Detta tack vare alla kurser vi läst och behandlat ämnen som 

hållbarhet, svinn och mycket mera. 

 

Arbetet på sjön är ett annat område som intresserar mig och har själv fått en insikt i hur det 

fungerar praktiskt tack vare att jag haft möjligheten att jobba på sjön i tre somrar redan. 

Därför såg jag detta som en bra möjlighet till att forska mera om ett område som jag brinner 

för och med stor sannolikhet kommer att jobba med i framtiden. Eftersom jag själv jobbat på 

M/s Rosella var det ett självklart val att välja just det fartyget.  

 

M/s Rosella är ett av totalt sju fartyg som tillhör den åländska rederikoncernen Viking Line 

Abp. Fartyget byggdes 1980 och trafikerar under finsk flagg mellan Mariehamn och 

Kapellskär och har en kapacitet på ungefär 1 500 passagerare. Ombord finns en á la carte 

restaurang, bufférestaurang, bar samt två caféer vilket gör att utbudet på mat är väldigt brett. 

Under sommarsäsongen körs det dagligen sex turer och under lågsäsong fyra turer per dag.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med mitt examensarbete är att få en tydligare bild av hur man ser på matsvinnet 

ombord på Viking Lines M/s Rosella. Jag vill också ta reda på hur personalen själva tänker 

på miljöarbetet på sin arbetsplats och om det finns intresse till förbättring av miljötänket 

ombord. 
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1.3 Frågeställning 

 
Frågeställningar jag baserat arbetet på kommer vara hur personalen ser på matsvinn och vilka 

egna tankarna är. Utöver detta vill jag även ta reda på hur villig personalen är att göra 

förändringar på sin arbetsplats. 

1.4 Avgränsning 

 

Arbetet har avgränsats till endast ett fartyg vilket i detta fall blev M/s Rosella. Orsaken till 

detta är att om flera fartyg och andra rederier undersökts skulle arbetet i slutet blivit ett 

mycket större projekt än planerat och eventuellt inte får fram en lika tydlig bild.  

1.5 Disposition 

 

Detta arbete kommer delas in i fem olika delar, inledning, metoder, teori, empiri och analys. I 

inledningen tas bakgrunden till mitt ämnesval upp. I teoridelen behandlas teorier som 

kommer finnas som en stödjande grund i de frågor som kommer ställa under mina intervjuer. 

Undersökningen beskrivs i metoddelen. I den fjärde delen kommer jag att analysera de svar 

jag fått under intervjuerna och som avslut kommer resultatet av undersökningen samt arbetets 

slutsatser att diskuteras. 

 

1.6 Teoretisk referensram 

 

Undersökningen baseras på intervjuer med personal på olika avdelningar. Jag kommer även 

att använda mig av litteratur och artiklar till teoridelen. I arbetets teoridel har både svenska 

och engelska källor använts. Böckerna  Miljömanagement (Ammenberg 2004) och Food 

Waste and Sustainable Food Waste Management in the Baltic Sea Region (Filho and 
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https://paperpile.com/c/QoMwaL/Egce
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Kovaleva 2014) har använts för att få en tydligare bild samt att få fram fakta om matsvinn, 

miljöetik samt miljöekonomi.  

Internetbaserade källor från KTH, ykliitto.fi och ledarna.se har också använts som stöd till 

teorierna. 
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2. Metod 

 
2.1 Kvalitativ undersökning 
 
En kvalitativ undersökning utgörs av texter, symboler och ord som i sin tur beskriver men 

även representerar händelser, olika handlingar och människor i vårt samhälle. Den kvalitativa 

undersökningen skiljer sig från den kvantitativa genom att man kan vara tvungen att 

analysera hundratals sidor för att få fram data. Med en kvalitativ undersökning är helheten, 

tillsammans med det sammanhang, den del man känner som det främsta kännetecknet. Detta 

är en stor process som tar tid att göra.  

 

Vid kvalitativa undersökningar sker insamling av data samt analysen samtidigt. Vid start av 

undersökningen är insamlingen det arbete som kräver mest men allt efter att arbetet 

fortskrider kommer analysarbetet att ta över. Trots detta så kan insamlings processen fortsätta 

(Christensen, 2001 s. 296- 299).  

 

2.1.1 Kvantitativ undersökning 
 

Vid undersökningar kan man, utöver den kvalitativa undersökningen, använda sig av en 

kvantitativ undersökning. Väljer undersökaren att använda sig av denna metod går det att 

välja att använda sig av ett strukturerat frågeformulär, oftast bestående av frågor med flera 

svarsalternativ. Med hjälp av flervalsfrågor kan den undersökande få fram ett mera statistiskt 

resultat där svaren omvandlas till siffror.  

Tidsmässigt görs den kvantitativa undersökningen under en viss tidsperiod och antalet 

respondenter är fler än vid användning av den kvalitativa undersökningsmetoden 

(Christensen, 2001 s. 226). 

 
 
2.2 Urval 
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När en undersökning görs är syftet i de flesta fall att försöka att reda på vad en viss grupp 

eller enskilda individer anser om ett visst ämne. Ifall gruppen är stor kan det vara svårt att ge 

alla i gruppen möjlighet till att delta. I dessa fall väljer personen som gör själva 

undersökningen att göra ett urval i gruppen.  

 

Det finns ett flertal olika urval som kan göras. Bland annat sannolikhetsurval och 

ickes-sannolikhetsurval. Icke- sannolikhetsurval kan i sin tur ännu uppdelas bland annat i 

strategiska urval och bekvämlighetsurval. 

 

Vid bekvämlighetsurval väljer man enbart respondenter som har möjlighet till att delta i 

undersökningen efter att personerna tillfrågats medan man vid ett strategiskt urval själv som 

undersökare väljer vilka personer som ska ingå i urvalet. Den strategiska urvalsmetoden 

används oftast vid kvalitativa undersökningar (Christensen 2001, s. 129- 133) 

 
2.3 Intervju  
 
En intervju är en teknik man använder sig av för att samla in data. Intervjun fungerar som ett 

strukturerat samtal mellan en eller flera personer. Det finns även olika sätt att strukturera upp 

en intervju.  

 

En ostrukturerad intervju innebär att på ett helt informellt sätt undersöka ett ämne på djupet, 

ett annat namn på de ostrukturerade intervjuerna är djupintervjuer. Det material som 

framkommer under intervjun behandlas i efterhand kvalitativt. 

 

Vid intervjuer finns det fyra vägledande praktiska aspekter, problem och syfte, personlig 

kontakt, frågornas natur och tid. Vid intervjuer är det även mycket viktigt att syftet med 

undersökningen kommer fram. Detta eftersom att respondentens tankar bakom ämnet är det 

man vill undersöka.  
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Den personliga kontakten med respondenten är avgörande i vissa fall. Bristande personlig 

kontakt kan leda till att respondenten väljer att inte besvara frågorna som ställs. I detta fall 

kan det gälla chefer eller personer som är experter inom ett specifikt område. Det gäller alltså 

att skapa ett förtroende till respondenten vilket leder till att den information man behöver kan 

fås.  

 

Frågorna som ställs under intervjuer med ett mera komplext innehåll bör kunna följas upp för 

att svaren man får ska gå att utveckla och förtydliga.  

Tiden för en intervju tar i allmänhet en kortare tid än att genomföra en enkät med samma 

frågor. Vid djupintervjuer tar dock analysen för att få fram det kvalitativa materialet en längre 

tid (Christensen, 2001). 

  

 

2.4 Etik 

 
Med etik menas våra uppfattningar om rätt och fel vilket styr hur vi värderar olika handlingar. 

I situationer där grupper med individer eller enskilda individer kan påverkas fysiskt, psykiskt 

och även ekonomiskt måste man ta det etiska perspektivet med hänsyn. En annan viktig 

punkt som även bör tänkas på är att även andra grupper kan påverkas. Utöver den som 

intervjuas kan även individer i omgivningen påverkas. Detta kan även ske när det analyserade 

materialet publicerats.  

 

Vid intervjuer är det extra viktigt att bevara respondenternas anonymitet. Om tillåtelse ges av 

respondenten är det det tillåtet att lämna ut namn. Respondenten bör i detta fall vara 

informerad av uppdragsgivare och undersökningens syfte bör vara tydligt. Om syftet med 

undersökningen är otydligt kan frågorna orsaka skada hos respondenten och intresset för att 

delta i undersökningen minskar. Ett exempel på detta kan vara att respondenten uppfattar 

frågorna ,som ställs under intervjun, felaktigt. Vilket i sin tur kan uppfattas på ett sätt som 

kan tänkas påverka framtiden (Christensen, 2001 s.200-204). 
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2.5 Validitet & reliabilitet 

Oberoende på vilken typ av undersökningsmetod som valts till undersökningen är det viktigt 

att analysen både är trovärdig och pålitlig samt att resultatet och de slutsatser som dras är 

användbara (Christensen 2001 s. 307).  

 

2.5.1 Validitet 
 

Validitet är ett annat ord för att beskriva arbetets trovärdighet. Validiteten på arbetet visar 

alltså hur resultatet i undersökningen stämmer överens med verkligheten, detta kan även 

kallas för intern validitet.  

I kvalitativa analyser så bestämmer man trovärdigheten först och främst på hur insamlingen 

av material samt analysen av det insamlade materialet skett, det vill säga hur systematiskt 

arbetet har gjorts. Redovisning av undersökningsprocessen är en viktig del som bestämmer 

arbetets validitet. Detta innebär att man visar att man lagt tanke bakom undersökningen och 

att flera olika insamlingsmetoder har använts. Man vill inte dra några förhastade slutsatser 

utan det bör komma fram att man samlat in data som kan påvisa strukturer och processer som 

arbetet bygger på (Christensen, 2001 s. 309). 

  

2.5.2 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten på arbetet kan beskrivas som hur resultatet i undersökningen kan byggas upp 

om en liknande undersökning görs i framtiden. Resultatet i undersökningen kan till exempel 

visa ett annat resultat beroende på vem man väljer att intervjua. Andra faktorer som kan 

påverka kan vara tid och var man väljer att göra intervjun. Dock är det inte så vanligt att ett 

exakt likadant resultat framkommer eftersom allting förändras med tiden (Christensen, 2001 

s.308). 
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3. Teori 

3.1 Matsvinn 

 
Matsvinn kan definieras på följande sätt:  mat av god kvalitet som är lämplig att konsumeras 

av människor men inte används utan istället slängs. Matsvinn påverkar vårt samhälle på ett 

flertal olika sätt. Matsvinnets många olika negativa effekter på miljön leder även till höga 

kostnader. Ur ekonomisk synvinkel ledde matsvinn år 2013 till kostnader på ungefär 680 

biljoner dollar i industriländerna medan kostnaden var en aning lägre i utvecklingsländerna 

med en summa på ungefär 310 biljoner dollar.  

 

 Utöver att matsvinn tär på naturens resurser och har ett samband till klimatförändringen samt 

det ekonomiska påverkar matsvinnet även etiska och sociala aspekter. Enligt undersökningar 

som gjorts av FAO (FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation) var det ungefär 870 miljoner 

människor världen över som led av undernäring mellan år 2010- 2012. I samma undersökning 

kunde man också konstatera att ungefär 90 miljoner ton mat slängs bort årligen, detta är 

endast siffror för Europa.  

 

Matsvinn kan klassificeras i tre olika grupper: 

1. Svinn man kan undvika 

2. Svinn man kan undvika till viss del 

3. Svinn som inte går att undvika 

 

Svinn som går att undvika kan vara bland annat livsmedel som konsumenten inte längre vill 

ha men även sådana livsmedel vars datum blivit dåligt.  

Den andra punkten kan beskrivas som livsmedel vissa konsumenter vill ha medan andra inte 

vill. Hit kan en sådan enkel sak som brödkanter räknas. Den tredje och sista punkten 

beskriver sådant som är oundvikligt och anses som oätligt t.ex. skal av frukt, grönsaker och 

ben från kött (Filho & Kovaleva, 2014 s.17-19). 
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3.1.1 Konsumentbeteende 

 

Konsumenternas beteende är en av många orsaker som anses vara en av huvudorsakerna till 

matsvinn. En orsak till detta tros bl.a vara den kunskap konsumenter har om matsäkerhet.  

Andra orsaker till att konsumenternas beteende kan påverka matsvinnet kan vara en så liten 

sak som att maten ser dålig ut eller luktar illa (Filho & Kovaleva, 2014 s.31). 

 

3.2 Hållbar utveckling 

 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 

 

Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future, 1987 

 

 

För att göra begreppet hållbar utveckling tydligare samt för att få en mera konkret bild går det 

att dela begreppet in i tre olika dimensioner, det sociala, ekonomiska och ekologiska (Hållbar 

utveckling | KTH ).Se bilagor figur 1  
Med den sociala dimensionen strävar man att få mera jämställdhet mellan människor. Allt 

från de grundläggande mänskliga rättigheterna, inkomst, hälsovård och utbildning ses över 

för att alla människor, oavsett om det är idag eller senare i framtiden, ska ha samma 

förutsättningar i livet (Social hållbar utveckling | YK-liitto...). 

Med den ekologiska dimensionen fokuserar man på naturens och vår planets resurser. Det vill 

säga att vi människor ska försöka anpassa oss och se till att de resurser vi har inte kommer 

påverka kommande generationer på ett negativt sätt. Forskning har visat att användningen av 

naturens resurser har ökat tredubbelt under 50 år bara på grund av människan och dess 

beteende. Samma forskning visar också att år 2020 skulle det behövas nästan två jordklot för 

att resurserna ska vara tillräckliga (Ekologisk hållbar utveckling | YK-lii...). 

13 

 

 

 

https://paperpile.com/c/QoMwaL/NO2O
https://paperpile.com/c/QoMwaL/NO2O


 

För att ha en hållbar grund att stå på och att ha en möjlighet att kunna fokusera på hållbar 

utveckling krävs det att ekonomin är stadig. Alla i vårt samhälle har en viktig uppgift när det 

kommer till att skapa en hållbar ekonomi.  

En mera hållbar ekonomi hjälper till att anpassa olika utmaningar i vårt samhälle, såsom 

bland annat ökning av befolkningen samt olika förändringar i världsekonomin, allt för att har 

en mera hållbar grund att stå på (Ekonomisk hållbar utveckling | YK-lii...). 

 

3.2.1 Miljöekonomi  
 

Miljöekonomi är för oss ett relativt nytt begrepp inom området ekonomi. Området har 

utvecklats sedan 1960-talet och är idag en viktig del som ofta representeras vid olika 

nationella institutioner och myndigheter. Ekonomi kan beskrivas som en form av 

prioriteringsmekanism och inom miljöekonomin så prioriteras frågan hur samhället på lång 

sikt kan spara på samhällets resurser (Ammenberg 2004 s. 157- 158). 

 

3.2.2 Miljöetik 
 

Miljöetik har ett starkt samband med moral. Det vill säga vad individer uppfattar som rätt och 

fel. Alla individer är olika och tankesättet skiljer sig från person till person vilket i sin tur 

leder till att det som en individ anser vara rätt kan verka fel hos en annan.  

 

Inom miljöområdet finns det ett antal olika inriktningar, där man har skilda uppfattningar om 

värdet. Ett av områdena är egenvärdet och det andra värdet av sina inre egenskaper.  

 

Det finns vissa filosofer som anser att allt från människa till stenar har ett värde medan andra 

anser att det enda som har ett värde är något som har en användning. Vanligt är att diskutera 

var denna gräns går, några vanliga exempel är: 

● landskap, miljö och objekt med tilltalande värden 

● djurens förmåga till medvetenhet 

● ekosystem 
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Listan kan göras lång men dessa är några av de som anses vara de vanligaste moraliska 

objekten (Ammenberg, 2004 s.127- 131). 

 

3.2.3 Hållbarhetsarbete i praktiken 
 

Inom hållbar utveckling är det viktigt för ledningen på företag att se på arbetet som en 

prioriterad fråga för att få maximal effekt och för att arbetet skall fungera i praktiken 

(“Hållbarhetsarbete i praktiken | Ledarna,” n.d.). 

 

Till en början är det viktigt att sätta upp klara och tydliga mål för att ha något att sträva mot 

att uppnå. Det är även viktigt att de mål, som satts upp, i slutändan kan mätas på ett enkelt 

sätt. När mål sätts upp är det viktigt att det finns ett intresse för att just de valda målen skall 

uppnås. Exempel på mål kan vara till exempel att få återvinningen att öka och att minska på 

avfallet. För att lättare lyckas med att uppnå dessa mål är det viktigt att alla ska vara 

involverade för att nå de mål man valt snabbare (Sätta och följa upp hållbarhetsmål | 

Ledarna). 

 

På Åland har man även tagit fram mål som strävas mot att uppnås senast till år 2030. FN:s 

Agenda 2030 togs i beaktande när dessa mål togs fram. 

Agenda 2030 togs fram år 2015 och godkändes av alla medlemsländer i FN. Agendan 

innehåller 17 mål för hållbar utveckling i världen.  

På Åland har sju mål tagits fram för att hjälpa till med att få ett mera hållbart Åland. 

 De sju målen är följande: 

1. Välmående människor vars inneboende resurser växer 

      2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället 

      3. Allt vatten har god kvalitet 

      4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald 

      5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag 

      6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet 

      7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster  

Bärkraft.ax 
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Målen fokuserar mycket på bland annat natur och befolkningens välmående och är skapade så 

att alla som vill har en möjlighet att hjälpa till (Bärkraft.ax ). 

 
Det här är målet. 

Jag gillar det. Jag vill hjälpa till. Hur kan jag bidra genom det just jag kan och gör?  

 
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, Bärkraft 

 
 

3.2.4 Miljöanpassad produktutveckling 
 
 
Inom miljöarbetet har det blivit allt vanligare att ta fram miljöanpassade produkter. Det vill 

säga produkter som är skonsamma mot miljön. Utöver detta finns det även andra alternativ 

som att till exempel anpassa redan befintliga produkter.  

Inom den miljöanpassade produktutvecklingen är det viktigt att ta följande vid beaktande. 

Det mest väsentliga är att hålla koll på sina konkurrenter. Det är då viktigt att man med god 

kvalitet och ett bra pris tar fram en produkt som är skonsam mot miljön och på samma gång 

klara av att konkurrera med andra produkter.  

Produktutvecklingen kan ske under en kortare eller en längre period.  

Det är även viktigt att tänka på att försöka minska på användningen av material. Väljer man 

att använda material för packning är det först och främst viktigt att man väljer rätt material. 

Materialet som används bör vara förnybara eftersom dessa material lätt går att återvinna och 

har på så sätt en viktig miljömässig fördel (Ammenberg, 2004 s. 269-277). 

.  

 

Inom miljösammanhang dyker ofta begreppet kretsloppssamhälle upp. Detta kan beskrivas 

som att ett samhälle bygger upp principen på att resurser används,återvinns samt tas hand om 

på ett sådant sätt att naturen inte skadas eller att de resurser vi har tar slut. Ett tecken på detta 

kan vara att olika företag blivit miljömärkta (Ammenberg 2004 s. 282- 284).  
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3.2.4.1 Miljömärkning 
 

Miljömärkning är ett sätt för företag att informera sina konsumenter om konkurrenskraften på 

sina produkter när det är fråga om miljöfrågor. Det finns miljömärkningar som visar hur 

mycket en produkt eller en tjänst påverkar miljön under hela sin livscykel. Några av de 

vanligaste miljömärkningarna som finns är bland annat Svanenmärket, Luomu, EU Ecolabel 

(“Miljö > Miljömärken,” 2013). Se bilagor figur 2-5 
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4. Empiri 

Jag har valt att intervjua anställda på M/s Rosella samt personal som jobbar i land. De 

respondenter jag valt ut är både ordinarie anställda samt säsongs- och helgarbetare. Detta var 

ett medvetet val eftersom jag ville se om det finns eventuella skillnader i tänket beroende på 

om respondenterna är ordinarie anställda eller jobbar som säsongsarbetare.  

Vid val av intervjupersoner har jag också valt att sträva mot att få personal från buffé, varma 

köket, kallskänken, café samt personal som jobbar i land. Alla respondenter som deltagit i 

min intervju kommer att hållas anonyma. 

 

Under intervjuerna som gjorts har sex stycken frågor ställts.  

De frågor som ställts är följande: 

1.Vad anser du om matsvinn, d.v.s. den mängd mat och råvaror ombord som inte 

används eller konsumeras utan slängs bort? 

2. På vilket sätt skiljer sig låg- och högsäsong med tanke på matsvinnet? 

3. Skulle temaveckor med temat “minska matsvinnet” intressera personal och 

passagerare eller finns det andra åtgärder som kan göras? 

4. Hur tror du att en temavecka som denna skulle påverka fartyget med tanke på 

ekonomi och image? 

5. Vad görs idag och hur skulle man kunna utveckla miljöarbetet ombord i framtiden? 

6. Hur medvetna anser du att personalen är angående miljöarbetet som sker ombord? 

 

Intervjuerna är gjorda som kvalitativa och som senare skrivits om till en text där jag gått 

igenom alla svar och sammanfattat svaren frågar för fråga. 
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1. Vad anser du om matsvinn, d.v.s. den mängd mat och råvaror ombord som inte 

används eller konsumeras utan slängs bort? 

 

Alla respondenter anser att matsvinn är något dåligt som också kan ses som ett misslyckande. 

Den största boven som resulterar till svinn är enligt de flesta buffén. Detta beror på att det är 

svårare att kontrollera den mängd mat som läggs på tallriken och samtidigt den mat som 

slängs bort.  Målsättningen är dock att man använda allt och på så sätt kunna minska på 

svinnet och samtidigt se till att gästerna har det så bra som möjligt vilket i praktiken kan 

upplevas som omöjligt. 

 

Vid jämförelse med café och buffé anser två respondenter att det är en aning enklare att 

kontrollera den mängd som slängs i cafét. I buffén så får ett fat högst vara ute två turer och 

sen ska det slängas oberoende på hur mycket mat som finns kvar på fatet. 

 

I varma köket är det en aning lättare att kontrollera den mängd som slängs med att ha 

anpassad mängd mat speciellt på de fat som finns ute i buffén. Trots anpassade 

portionsstorlekar är det ändå mycket som slängs men mycket försöker man även återanvända 

eller skicka upp maten till mässen så personalen kan äta av den.  

 

 2. På vilket sätt skiljer sig låg- och högsäsong med tanke på matsvinnet? 

 

Vid tanke på skillnader mellan låg- och högsäsong anser respondenterna att matsvinnet är 

lägre under högsäsong eftersom beläggningen är så mycket högre. Oavsett hög- eller 

lågsäsong kommer det alltid att finnas orsaker till svinn. Orsaker kan bl.a. vara att råvarorna 

är dåliga när dom kommer ombord eller att det beställts in för mycket de gånger när 

beläggningen är lägre.  

 

 3. Skulle temaveckor med temat “minska matsvinnet” intressera personal och 

passagerare eller finns det andra åtgärder som kan göras? 
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Alla respondenter anser att intresset för en temavecka skulle vara intressant från personalens 

sida. Personalen anser dock att det skulle vara lite svårare att nå ut till passagerarna för att 

kunna locka med en sådan temavecka. 

Trots att respondenterna ansåg att personalen skulle kunna vara intresserade av detta finns det 

även svårigheter att nå ut till dem på ett smidigt sätt.  

 

 4. Hur tror du att en temavecka som denna skulle påverka fartyget med tanke på 

ekonomi och image? 

 

En av respondenterna anser att det skulle vara svårt att tolka hur det skulle påverka fartyget 

med tanke på att passagerarna kan vara svårare att nå ut till. 

De övriga respondenterna anser att en temavecka med detta tema inte skulle påverka fartyget 

negativt. 

 En tänkbar skillnad skulle vara att matbidraget skulle vara bättre under den vecka man skulle 

välja att ha tema vecka. En uppföljning skulle dock krävas för att se eventuella skillnader vid 

veckans slut. 

 

Av alla som deltagit tycker också två av respondenterna att det skulle vara ett intressant 

experiment för att se mera exakt hur det skulle påverka med tanke på ekonomi och image.  

 

 5.Vad görs idag och hur skulle man kunna utveckla miljöarbetet ombord i framtiden? 

 

Idag håller man främst koll på matsvinnet via matbidrag som lämnas in varje månad i form av 

rapporter. Med matbidrag menas den summa som finns kvar efter att råvarukostnaderna 

räknats bort. Man har även mera portionsanpassade rätter, främst i buffén. Det viktigaste är 

dock att allting smakar bra så att gästen äter upp och såklart blir mätt. 

 

Tidigare användes även ett system där maten vägdes och kunden betalade för maten enligt 

vikt på portionen och på så sätt minska på svinnet. Systemet är i dagsläget borttaget på grund 

av att många var emot detta system.  
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Sorteringen har även blivit bättre med åren och vissa fartyg väljer även att ta i land mat för att 

till exempel kunna ge till djur.  

För att utveckla miljöarbetet ombord skulle man till exempel kunna ha en skild tunna för 

bioavfall dit matrester skulle slängas. Idag slängs all mat endera i en kvarn eller i samma påse 

som övriga sopor som papper. Något annat som också skulle vara med vid utveckling av 

miljöarbete är något så enkelt som att släcka lampor efter sig i hytten. Trots detta så bidrar 

alla på sitt sätt. 

 

 

6. Hur medvetna anser du att personalen är angående miljöarbetet som sker ombord? 

 

De flesta som deltagit under intervjuerna anser att de flesta i personalen är medvetna. Under 

intervjuerna kom det även fram att det även finns vissa som inte är lika medvetna eller ens 

har intresse. Detta kan bero på arbetsplatsens storlek.  

 

Intresset för ämnet varierar också mycket från person till person. Överlag så går det sakta 

framåt och personalen har blivit mer medvetna. Medvetenheten om miljön märks tydligast i 

mässen, som även är svåraste stället på hela båten att servera mat på, anser en respondent. 
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5. Resultat 

 

Undersökningen har visat att matsvinn är ett område som många i restaurangbranschen tänker 

på i alla fall i ett visst mån. Mycket har att göra med företagets storlek och såklart de 

anställdas egna intresse. Undersökningen visade också att det är i buffén som den största 

delen av matsvinnet uppstår.  Detta på grund av att det är mycket svårt att kontrollera den 

mängd som läggs upp på kundens tallrik.  

 

Av personalen som deltog verkar ändå de flesta vara intresserade av att göra eventuella 

förändringar för att matsvinnet ska minska. Vissa svårigheter finns trots allt på grund av att 

alla i personalen kanske inte har samma intresse till att förbättra miljöarbetet ombord och på 

så sätt kunna minska matsvinnet.  

 

Under tiden intervjuerna gjordes diskuterades det även, där respondenterna, själva fick 

komma fram med några idéer på hur man skulle kunna förbättra på miljöarbetet. Där 

framkom det att man till exempel skulle börja med en så enkel sak som att ha en skild tunna 

för bioavfall eftersom det i dagsläget enbart finns en tunna dit allt papper och även matrester 

slängs.  

 

När det gäller läget i buffén blir det direkt svårare. I dagsläget har den mat som serveras blivit 

mera portionsanpassad. Dock är det även så att maten i nuläget högst får finnas ute under två 

turer och sen ska slängas bort oavsett hur mycket som finns kvar på fatet.  

 

 

 5.1 Slutsats 

 
Det finns en hel del saker som skulle gå att göra men den stora frågan är bara vem ska ta tag i 

det, hur ska vi kunna gå till väga och när ska det finnas tid.  
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Det mest krävande skulle enligt mitt tycke vara att få så många som möjligt från personalen 

att få upp ögonen för miljöarbetet som sker ombord och att eventuellt själva komma fram 

med idéer och förslag hur de själva skulle vilja göra förändringar. Skulle de själva få komma 

fram med förslag skulle kanske intresset öka av sig själv i framtiden.  

 

Det kan också vara att detta är något som ledningen skulle behöva ta upp och i sin tur 

förmedla vidare till fartyget och eventuellt till de andra fartygen i flottan. Detta skulle dock 

bli ett krävande arbetet som i sin tur skulle ta mera tid eftersom att det är ett relativt stort och 

omfattande ämne. 

 

 5.2 Arbetets validitet & reliabilitet 

 
Validiteten i arbetet anser jag vara hög medan reliabiliteten är en aning lägre. Teorierna i mitt 

arbete fanns med som stöd och underlättade processen när intervjuerna byggdes upp. Om 

denna undersökning skulle göras igen tror jag att resultatet till en viss mån skulle vara det 

samma men även avvika från denna undersökning beroende på vilka respondenter man valt 

att intervjua.  
 

5.3 Förslag till vidare forskning 

 
Denna undersökning har visat att det finns ett intresse beroende på vem som svarar. Som 

vidare forskning skulle en mera noggrann undersökning kunna göras där hela 

restaurangpersonalen, både kök och sal, skulle delta och på så sätt få en tydlig bild på exakt 

vad personalen anser om matsvinn och miljöarbete. 
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