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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid Kungliga Tekniska Högskolan under avdelningen Industriell 
ekologi. Arbetet har utförts hos Viking Line Abp och utgör det sista momentet i mina studier till 
civilingenjör och lärare i matematik och kemi.  

Jag vill framför allt tacka min handledare på Viking Line Abp Susanna Airola, miljösamordnare, 
för all hennes tid, stöd och engagemang samt de värdefulla tips hon generöst delat med sig av. 
Jag vill även tacka mina handledare Björn Frostell från KTH avdelningen för Industriell Ekologi 
och Gunilla Olofsson från SU Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik för allt det stöd och den kreativitet de bidragit med.  Utan Ert stöd och förtroende hade 
detta examensarbete inte varit möjligt. Tack för att Ni trodde på mig och min kapacitet! Jag vill 
även tacka min examinator Per Olof Persson från KTH avdelningen för Industriell ekologi för alla 
goda råd.  

Till alla på Viking Line vill jag rikta ett extra stort tack för den hjälpsamhet jag mött under 
arbetets gång. Ett särskilt varmt tack riktas till Yrjö Aitola, terminalförman Stockholm, som 
genom att vara den han är möjliggjorde detta examensarbete. Jag vill också tacka honom för det 
stöd han visat mig samt för all den kunskap han delgett.   

Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till min familj och mina vänner som alltid funnits vid min 
sida.
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Sammanfattning 

Denna studie visar en tolkning av begreppet hållbar utveckling samtidigt som den konkretiseras i 
den specifika fartygsverksamheten. Detta examensarbete skall fungera som underlag till en 
utbildning som har som syfte att få befälsnivån att arbeta mot en mer hållbar utveckling. I 
samband med utbildningen är det viktigt att komma ihåg att målet är att öka medvetenheten 
hos befälsnivån så att risken minimeras för att de fattar dåliga beslut.  

Målet är även att befälsnivån skall känna att de har bättre verktyg än före utbildningen för att 
arbeta mot en mer hållbar utveckling. Det är viktigt att befälsnivån får med sig förståelsen för 
hur de tre dimensionerna ekologi, ekonomi och sociala aspekter hänger samman. Befälsnivån 
skall ha förståelse för att hållbar utveckling är uppnådd när förbättringar i en dimension också 
leder till förbättringar i en annan dimension (SOU 2004:104). Befälsnivån skall ansvarfullt inse 
att den ekologiska bärkraften är viktigast för allt liv och därmed också inse att om exempelvis 
ekonomisk tillväxt är baserad på en produktion som är mindre miljöanpassad än tidigare 
alternativ så är utvecklingen inte hållbar.  

För att få befälsnivån att arbeta mot en mer hållbar utveckling har alla tre dimensioner sina egna 
drivkrafter som skall uppmärksammas före beslut om förändring. Det ekologiska är givet, då vi 
är beroende av vår miljö, det sociala kan vara allt från påtryckningar från ledningen till krav från 
arbetskamrater och kunder. De ekonomiska drivkrafterna kan i sin tur också vara många där 
styrmedel är det mest framträdande. Det har dock visat sig att exempelvis miljöåtgärder som 
innebär ekonomisk vinning inte behöver formell styrning. Denna självreglering leder till att 
verksamheten själv önskar att initiera åtgärder till förmån för hållbar utveckling.  

I denna studie framhävs därmed också betydelsen av utbildningen och betydelsen av 
utbildningens innehåll ur en pedagogisk synvinkel. I rapporten påpekas också vikten av att 
ledningen är den som skall se till att de anställda har rätta verktygen för att genomföra 
förändringar och utvecklas. Det bör dock noteras att i samband med färskvattenförbrukningens 
minskning har inte hänsyn tagits till kundernas beteende. En tydligare kartläggning av de olika 
kundsegmentens vattenförbrukning är en bra framtida studiemöjlighet.  

För att upprätthålla arbetet mot en mer hållbar utveckling är det av ytterst vikt att en 
processmodell där utvärdering anses spela en viktig roll finns att tillgå. För minskning av 
färskvattenförbrukning presenteras en åtgärdsplan samt andra förslag som utbyte av 
exempelvis duschmunstycken som på längre sikt kan leda till en större minskning av 
färskvattenförbrukningen.  
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Abstract 
This study’s main goal is to help the ship management to work towards a more sustainable 
development by introducing the concept in, for the shipping business, concrete concept. It is 
also of importance to remember that the goal with this educational training is not to create a 
perfect person, but to increase the ship management’s awareness to minimize the risk of bad 
decisions based on lack of knowledge.  

It is of importance that the ship management increases their knowledge of the significance of 
the three dimensions ecology, economics and social aspects. The ship management tools for 
working towards a more sustainable development is hoped to increase by giving them better 
understanding for the fact that an improvement of one of the dimensions may lead to an 
improvement of the others (SOU 2004:104). The ship management is meant to realize that the 
ecological capacity being the most important for life a development cannot be sustainable if the 
economic growth is less environmentally adjusted than necessary.  

In working towards a sustainable development it is of great importance that all the dimensions´ 
driving forces are given attention before making a decision. The ecological dimension is given, us 
being depended of the environment, the social aspect is anything between the managements 
demands and customers inquiry. The economical aspects are many, but the different 
governments’ mean of control may be the most important, although it has been shown that 
environmental improvements also giving an economical profit are done without external 
control. This regulation made by the company indicates that the company is willing to make 
measures towards are more sustainable development.  

This study will also highlight the pedagogical aspects when teaching about sustainable 
development. In conclusion the importance of the managements´ devotion to make sure that 
the employees have the tools to work towards solutions based on sustainable development is 
found. The importance of making sustainable development concrete by using freshwater 
consumption as an example is also stated.  

Finally, to be able to work towards more sustainable development and to uphold the quality it is 
of great importance that there is a project plan where follow-up and feedback are essential. This 
study also introduces a package of measure for the freshwater reduction onboard the ships 
among other recommended measures such as changing the showers mouthpieces. It is of great 
importance that the measures made will lead to the long-term sustainable development that 
will be required.  
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Inledning 
Denna rapport skall fungera som underlag för en föreläsning om hållbar utveckling med specifikt 
fokus på färskvattenförbrukningen för Viking Line Abp:s (benämns hädanefter i text Viking Line) 
befälsnivå.   

Viking Line är ett finskt rederi vars huvudsakliga marknad finns i Sverige, Finland och Estland. 
Den väsentliga delen av verksamheten är spridd på sju olika fartyg . Alla fartygen följer samma 
miljöprogram, men med olika förutsättningar på grund av bland annat skillnader fartygsålder 
och hamntider.  

Alla stora beslut måste gå via direktörerna eller andra chefer i land. Inom företaget verkar denna 
centrala hantering av det mesta vara positivt. Det upplevs av många som ett rättvist sätt, där 
inget fartyg får mer eller mindre än andra fartyg, samtidigt som det uppfattas som positivt att 
kunna vända sig till en person som känner till om de andra fartygen upplevt någonting liknande. 
För att strukturera och kvalitetssäkra det kontinuerliga miljöarbetet ombord på fartygen 
behöver befälsnivån på de olika fartygen likvärdiga verktyg som de kan applicera i sitt arbete. 
Befälsnivån har valts ut som målgrupp då dessa anses vara nyckelpersoner för vidarespridning 
av informationen till resten av fartygets personal samtidigt som de bär ett specifikt ansvar i form 
av avdelningschefer.  

För att konkretisera begreppet hållbar utveckling och dess betydelse i arbetet skall detta 
examensarbete även behandla färskvattenförbrukningen ombord på fartygen, ett problem som 
fartygens befälsnivå anses bekanta med. Utredningen om färskvattenförbrukningen är ett av 
Viking Lines miljömål från 2008-2009 och genomfördes under sommaren 2009.  

Det bör även i samband med läsning tas hänsyn till att målgruppen är en del av en 
linjeorganisation, det vill säga en organisation där chefspositionerna är tydliga. Detta krävs då 
det vid exempelvis olycka är mycket viktigt att veta vem som har ansvaret. Detta för att undvika 
kaos. 

Detta examensarbete kommer att presentera hur ett förändringsarbete kan genomföras 
ombord på fartygen (se 6.1). Examensarbetet skall även försöka redogöra för en lokal åtgärds 
betydelse globalt. Förhoppningen är att examensarbetet skall lyckas tilldela en känsla av ansvar 
hos de deltagande då det inom sjöfart är extra viktigt med arbetet mot en mer hållbar 
utveckling. Detta då sjöfarten, enligt sakkunnig inom rederibranschen, anses vara cirka 10 år 
efter utvecklingen i land, då kraven för sjöfarten ännu inte är lika stränga som för verksamheter 
som bedrivs på land. Jag tror även att det är viktigt att uppmärksamma ett rederis sätt att 
arbeta mot en mer hållbar utveckling då de lägre kraven med tiden kommer att ifrågasättas av 
många. Detta har redan lett till att exempelvis EU ställer högre krav än tidigare.  
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1. Syfte 
Detta examensarbete har till sitt syfte att fungera som underlag för en utbildning om hållbar 
utveckling med inriktning på färskvattenförbrukning för befälsnivån ombord på Viking Lines 
fartyg. Detta i sin tur har som syfte att skapa en mer medveten befälsnivå som på ett 
engagerande sätt är kapabel att leda sina anställda till att i det vardagliga arbetet sträva efter 
mer hållbara lösningar. Färskvattenutredningen skall utgöra ett konkret exempel om arbetet 
mot en hållbar utveckling där målet är att minska färskvattenförbrukningen ombord.  

Frågeställningar: 

Vilka aspekter på hållbar utveckling skall finnas med i utbildningen? 

Hur kan begreppet hållbar utveckling appliceras på färskvattenförbrukningen ombord?  

Hur kan färskvattenförbrukningen ombord minskas?  

Delmål 

Rapporten består av fyra olika delmål som kan sammanfattas: 

- Utveckla en utbildningsmodul för sjöfartssektorn med speciell inriktning mot 
passagerarfartyg och specifikt Viking Lines fartyg 

- Kartlägga vattenflödena ombord på fartygen 

- Utveckla passande indikatorer, så att värdena blir jämförbara Viking Lines fartyg 
emellan, samt med konkurrenters fartyg 

- Utforma en åtgärdsplan för reducering av färskvattenförbrukning. Åtgärdsplanen skall 
fungera som underlag för ett kommande miljödirektiv på Viking Line Abp 
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2. Avgränsningar 
Rapporten behandlar hållbar utveckling som ett huvudtema eftersom det finns en risk för att 
hanteringen av färskvattenproblematiken endast skulle lösa en aktuell fråga ombord på 
fartygen. Att utbilda befälsnivån angående hållbar utveckling är därmed viktigt för att de skall få 
verktyg att arbeta med istället för att endast få en färdig paketlösning som de inte behöver 
fundera så mycket mer kring.  

Rapporten kommer i huvudsak att utgå ifrån de lagar och normer som råder i Sverige, då ett 
arbete inkluderande lagar och normer från flera olika länder skulle bli alldeles för omfattande 
för detta examensarbete. Enkätundersökningen kommer ha stort miljöfokus då de ekologiska 
aspekterna är de som oftast blir åsidosatta vid arbete med hållbar utveckling (SOU 2004:104).  

Rapporten kommer att utgå från det färskvatten som finns magasinerat ombord och som 
förbrukas genom användning i befintliga kranar och duschar. Färskvatten som på annat sätt 
finns i verksamheten, som till exempel det buteljerade vattnet som säljs i fartygens butiker 
kommer ej att inkluderas av utredningen.  

Passagerarnas vattenförbrukning genom eget beteende är av stort intresse i samband med 
minskningen av färskvattenförbrukningen, dock kommer det ej att inkluderas i denna uppsats. 
En inkludering av passagerarnas attityder angående vattenförbrukning skulle vara alldeles för 
tidskrävande och omfattande för detta examensarbete. Att minska passagerarnas 
vattenförbrukning genom en ändring av deras beteende är en möjlighet för vidare arbete i 
framtiden.  

Utredningen om färskvattenförbrukningen inkluderar inte m/s Rosella då fartygets hytter inte 
finns tillgängliga för försäljning och därmed är en överkonsumtion av vatten inte ett problem. 
Utbildningen kommer dock att hållas även för m/s Rosellas befälsnivå.  
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3. Bakgrund 
Redan 1960 uppmärksammades världen om farorna med okontrollerad användning av gifter, då 
i form av Rachel Carsons bok ”Tyst vår” som behandlade gifter som DDT och deras negativa 
miljöpåverkan. Sedan 1960-talet har dock miljödebatten flyttat fokus till ett helhetsperspektiv 
som inkluderar samhällets totala resurs- och materialhantering i ett globalt perspektiv (Laurell & 
Jonsson, 2007). Det globala målet har blivit att gemensamt minska den negativa påverkan på 
miljön samt effektivisera användningen av energin samtidigt som ekonomin skall förbättras 
(Bodlund et al, 2009). Denna sammanlänkning av mål inom ekologi, sociala sektorn samt 
ekonomin presenterades för allmänheten i form av begreppet hållbar utveckling som myntats i 
Brundtlandskommissionens rapport, Vår gemensamma framtid¸ som utkom 1987. Rapporten 
presenterade sitt mål på följande sätt: en hållbar utveckling bör tillfredställa dagens behov utan 
att minska utrymmet för framtidens generationer (Brundtland 1987). 

Trots att miljöhänsyn är självklart för de flesta människor så anser många att det är lättare att 
låta de närliggande behoven gå före den abstrakta miljösynen. Den abstrakta miljösynen anses 
bero på att många upplever att det är svårt att göra någonting konkret i vardagen och därmed 
hellre låter bli att reflektera över sina beslut (Carlson & Pålsson, 2008).  

I denna uppsats kommer utbildning att användas som en metod för att följa upp 
resursförbrukning i form av förbrukningen av färskvatten. Kunskapsuppbyggnad anses vara ett 
bra sätt att följa upp områden som resursförbrukning, konsumtion och miljöeffekter (Lindén 
2001). För att uppnå miljöförbättringar krävs att alla vet var man står samtidigt som det skall 
finnas tillgång till användbara verktyg som tillåter uppföljning av förändringar (Bodlund et al, 
2009).  

Inom Viking Line har redan en rad åtgärder genomförts vad gäller miljöanpassning, så som 
renare teknologi på de nyare fartygen. Trots detta har det blivit ett faktum, enligt Tony Öhman 
teknisk direktör Viking Line, att sjöfarten på Östersjön inom den närmsta framtiden kommer att 
uppleva stora förändringar i samband med ökade krav från EU. För att kunna uppnå dessa mål 
måste sjöfartens anpassning gå i en relativt snabb takt och därmed är det viktigt att befälsnivån 
anammar hållbar utveckling som ett begrepp som ska genomsyra det vardagliga arbetet.  

Miljöfrågorna har varit av stor betydelse under en längre tid och personalen har fått ta del av 
olika miljöutbildningar om exempelvis avfallshantering. Personalen har också fått ta del av 
allmänna miljöutbildningar där skapandet av intresse för miljöanpassning varit ett av målen. Att 
hålla en utbildning om hållbar utveckling ligger därmed rätt i tiden. Personalen är medveten om 
att miljöfrågorna har varit aktuella och i och med denna utbildning om hållbar utveckling med 
inriktning på färskvattenförbrukning uppmärksammas sambandet mellan de tre dimensionerna 
ekonomi, ekologi och sociala aspekter. För en mer utförlig beskrivning av begreppet hållbar 
utveckling se Bilaga 3.  
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3.1 Om Viking Line  
Viking Line är ett rederi bestående av sju fartyg som erbjuder person- och frakttransporter på 
Östersjön. Inom passagerarverksamhet erbjuds både reguljära resor och kryssningar 
inkluderande möjligheter till shopping, restaurangbesök samt avkoppling i form av SPA-
verksamhet. Fraktverksamheten erbjuder industrin möjligheten att tillgodose sitt behov av 
reguljärtrafik. Viking Lines huvudmarknader är Finland, Sverige och Estland som alla omfattas av 
det redan idag existerande trafikområdet.  

Viking Lines stora ambition har alltid varit att vara hela folkets flotta och detta förväntas uppnås 
genom att leverera god service ombord på konkurrenskraftiga fartyg. I Viking Lines affärsidé 
ingår, utöver bra säkerhet och välskötta fartyg, även att passagerarsjöfart skall bedrivas på ett 
miljöanpassat sätt. Grunden för Viking Lines miljöarbete läggs av internationella avtal och 
nationell lagstiftning.  

Viking Lines miljöarbete har under en längre tid bedrivits aktivt och med långsiktiga mål vilket 
lett till att de flesta avtalen och lagarna är uppfyllda med stora marginaler. Viking Line har valt 
att i sitt miljöarbete fokusera på fartygen då det är där den största miljövinsten anses kunna 
erhållas.  

Viking Lines huvudkontor i Mariehamn samt alla sju fartygen är ISO 14001 certifierade, vilket 
innebär att Viking Line aktivt arbetar för att miljöanpassa sin verksamhet. Målet är att 
miljöarbetet skall vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Att integrera miljöarbetet i det 
dagliga arbetet är av stor betydelse då Viking Line 2007/2008 bestod av 2994 anställda varav 
2232 arbetade ombord på fartygen.  

ISO 14001 kräver att det certifierade företaget skall ha ett effektivt miljöprogram som har som 
syfte att hjälpa företaget att arbeta med en kontinuerlig miljöanpassning och därmed uppnå 
förbättring. För att miljöprogrammet skall fungera effektivt skall organisationen fastställa, införa 
och underhålla miljömålen. (SS-EN ISO 14001:2004) Ett av Viking Lines miljömål 2008-2009 är 
utredningen av färskvattenförbrukningen ombord på fartygen. Färskvatten är en naturresurs 
som redan idag är en bristvara i många länder och en utveckling av resursbesparande metoder i 
västvärlden kan komma att bli av största betydelse i länder med vattenbrist. I Viking Lines fall är 
stor färskvattenförbrukning en miljöbov i dubbel bemärkelse då vattnet under resan även skall 
värmas upp och vid vissa sträckor sker uppvärmningen genom förbränning av fossila bränslen. 
Viking Lines enskilt största miljöproblem är förbränning av det fossila bränslet som krävs för att 
driva fartygen. Det fossila bränslet som driver fartygen är en specifik tjockolja som används inom 
sjöfarten.  

En del av ISO 14001 certifieringens syfte är att säkerställa miljöarbetet genom uppföljning, 
utvärdering och ständig förbättring för att kontinuerligt minska miljöpåverkan. För att leva upp 
till detta är det därmed av största vikt att vidareutbilda personalen kontinuerligt så att de har 
verktygen som krävs för att utföra förbättringar.  
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3.1.2 Om fartygen 
Viking Lines flotta består av sju fartyg som alla trafikerar på Östersjön. En presentation av 
fartygen ges utifrån sträcka och kundkrets. Alla fartyg bedriver fraktverksamhet utöver 
kryssningsverksamhet.  

m/s Amorella och m/s Isabella  

Dessa två fartyg trafikerar sträckan Stockholm-Åbo-Stockholm på 24 h. Fartygen bedriver 
kryssningsverksamhet men majoriteten av passagerarna är ruttresenärer. Amorella är byggd 
1988 och Isabella 1989. De är identiska till sin konstruktion. 

m/s Gabriella och m/s Mariella 

Gabriella och Mariella trafikerar sträckan Stockholm-Helsingfors-Stockholm på 42 h. Båda 
fartygen bedriver kryssningsverksamhet, där ruttresenärerna är en majoritetsgrupp under 
sommarperioden. Gabriella anses ha en större andel barnfamiljer då fartyget innehar 
familjehytter. Gabriella är byggd 1992 och Mariella 1985.  

m/s Cinderella 

Cinderella trafikerar sträckan Stockholm-Mariehamn-Stockholm på 22 h. Majoriteten av 
Cinderellas passagerare är kryssningspassagerare, under veckorna pensionärer och under helgen 
ungdomar. Cinderella är byggd 1989.  

m/s Viking XPRS 

Viking XPRS trafikerar sträckan Helsingfors-Tallinn-Helsingfors flera gånger om dagen. 
Majoriteten av passagerare är resenärer som åker utan hyttbokning. Viking XPRS är byggd 2008 
och är Viking Lines flaggskepp när det kommer till införandet av miljöanpassade åtgärder.  

m/s Rosella 

Rosella trafikerar sträckan Kapellskär-Mariehamn-Kapellskär flera gånger om dagen. Rosellas 
kundkrets är en blandning av dagskryssare och ruttresenärer. Majoriteten av 
kryssningsresenärerna är barnfamiljer och pensionärer. Inga hytter finns till försäljning. Rosella 
byggdes 1980 och kommer 2010 att bytas ut mot Viking Lines nybygge som för tillfället går 
under namnet ”ADCC”.  

3.2 Uppdraget 
För att underlätta alla fartygens utvecklingsmöjligheter inom miljö skall en miljöutbildning med 
inriktning på hållbar utveckling skapas. Utvecklingen inom miljösektorn har hittills till stor del 
bestått av att företagets miljömål uppfyllts, det vill säga av förbättringar som ledningen 
förespråkat. 

Orsaken till det specifika valet av hållbar utveckling som huvudtema är att fartygsverksamheten 
måste ta hänsyn till ekonomi, det sociala samt miljön samtidigt. Fartygen bedriver en 
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nöjesverksamhet som skall gå med vinst samtidigt som den negativa miljöpåverkan skall vara så 
liten som möjligt. Begreppet hållbar utveckling och dess innebörd inbjuder personalen ombord 
på fartygen att se över verksamheten och hitta möjligheter till att förbättra den. Det är viktigt 
att fartygspersonalen inser att det inte alltid handlar om skapande eller förespråkande av 
radikala alternativ utan om att bygga upp och reformera de redan existerande 
vardagspraktikerna (Adenling, 2007).  

Det viktiga för att uppnå förbättring är att komma igång och att vara aktiv och vaksam på 
möjliga förbättringar. För att uppnå detta tycks det vara viktigt att kontinuerligt påminna sig 
själv och andra om behovet av förändring (Adenling, 2007). Därmed är ett viktigt mål med 
utbildningen att skapa så kallade medvetna konsumenter, individer som själva kan se 
miljöanpassnings möjligheter i sitt arbete samtidigt som befälskiktet skall fungera som en 
stödjande funktion till resten av personalen ombord. För att befälsnivån skall få möjligheten att 
konkretisera begreppet hållbar utveckling skall utbildningen även behandla miljömålet om 
färskvattenförbrukning ombord på fartygen.  

Ett annat syfte med utbildningen kommer att vara försäkran om att alla känner sig kapabla till 
att arbeta med frågor rörande miljön och enligt sig själva fått alla verktyg de kan tänkas behöva. 
I ett företag som Viking Line är det viktigt att även personalen engagerar sig så att företaget 
uppnår miljöanpassning på så många nivåer som möjligt, utöver de lagstadgade. Viking Line har 
redan i sin miljöpolicy klargjort målsättningen med att miljöarbetet skall vara en integrerad del 
av det dagliga arbetet.  

3.2.1 Målgrupp 
Målgruppen för utbildningen är befälsnivån på Viking Lines fartyg. Befälsnivån ombord på ett 
fartyg består av cirka 20 personer som alla har ett specifikt ansvarsområde. En del av dessa 
poster kräver en yrkesutbildning på högskola medan andra poster kan nås med hårt och gediget 
arbete. Varierande bakgrund leder till en stor kunskapsvariation inom området hållbar 
utveckling samt helhetsbetydelsen av färskvattenförbrukningen ombord på fartygen. Många av 
dem som nått sina poster genom lång erfarenhet har kunskaper om hållbar utveckling och 
miljöfrågor från media och har därför kunnat sålla informationen. De i befälsnivån som innehar 
en yrkesutbildning på högskolenivå har med all sannolikhet träffat på miljöfrågor i sin utbildning 
och har utöver det kunnat ta del av den allmänna informationen 

Orsaken till att utbildningen riktar sig enbart till fartygens förmansnivå är att det anses att 
ledningens engagemang är en grundförutsättning för att uppnå framgångsrika resultat. 
Ledningen ombord på fartygen är befälsnivån. Det är befälsnivåns uppgift att veta företagets 
övergripande mål och sedan ingjuta förståelse och acceptans hos medarbetarna så att deras mål 
utvecklas i enlighet med företagets (Dicander Alexandersson et al 2001). Chefer i ledande 
positioner motiveras ofta även till att arbeta hårdare för att uppnå målen om de blivit 
informerade om nuläget samt om vilka förändringar som skall genomföras för att uppnå 
uppsatta mål. (Edvardsson & Hansson 2006) 
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Det är också viktigt att ta hänsyn till de olika förutsättningarna fartygen har i och med skillnader 
i rutt, ålder och utrymmen ombord. Exempelvis har m/s Cinderella bättre förutsättningar för 
avfallshantering då det finns ett bildäck utan bilar, den förutsättningen av fritt utrymme saknas 
på resterande fartygen. Att konkretisera begreppet hållbar utveckling genom 
färskvattenförbrukningsutredningen är ett sätt för att försöka skapa daglig närhet till ämnet, 
samtidigt som det skall skapa ett intresse för vidareutveckling.  

Eftersom Viking Line kan betraktas som en linjeorganisation som starkt präglas av en hierarkisk 
ordning hamnar mycket av ansvaret av långsiktiga förändringar ombord på fartygen hos 
fartygens befälsnivå. För att lyckas med förbättringsarbetet krävs därmed att kontinuitet och 
uthållighet uppehålls (Dicander Alexandersson et al 2001). Att Viking Line är en linjeorganisation 
bottnar bland annat i att det av säkerhetsskäl alltid måste finnas någon ombord som 
bestämmer/bär ansvaret vid en olycka. Alla måste därför ha klart för sig vem bestämmer över 
vem. Linjeorganisationens existens ombord på företaget har varit en av de påverkande 
faktorerna till att befälsnivån valdes som målgrupp för utbildningen.  

Ett av de få avseende i vilket gruppen är homogen är att de flesta av förmännen är i 
medelåldern eller äldre.  

3.2.2 Varför en utbildning om hållbar utveckling? 
Utöver historik, tolkning och betydelsen av begreppets utveckling skall befälsnivån också förstå 
den förändring som skett i miljöutbildningarna under de senaste åren. En utbildning som skall 
vara av värde för hela verksamheten skall bland annat även innehålla ekonomiska och sociala 
aspekter (Adenling 2007).   

Utbildningen har sin grund i att den enskilda individens värderingar och attityder kring natur, 
samhälle och miljöanpassade livsstilar har betydelse för handlingarna i vardagslivet. Den 
vanligaste föreställningen om förhållandet är att ju mera och tydligare kunskap om åtgärder den 
enskilda individen har desto större är sannolikheten att individens handlingsmönster också 
förändras. Det bör dock noteras att miljömedvetenheten hos en enskild individ inte alltid räcker 
till för att ändra de egna handlingsmönstren (Lindén, 2001). För att komplettera den 
miljömedvetenhet som individen kan skapa sig genom sitt vardagliga liv anser Viking Line att 
utbildning av personal är viktigt. Viking Line framhäver utbildningens betydelse i samband med 
miljöarbetet till den grad att den finns med i företagets miljöpolicy: 

”Viking Line strävar efter att bedriva passagerarsjöfart på ett miljöanpassat sätt. Genom att 
förebygga föroreningar, utbilda personal i miljöfrågor och engagera Viking Lines kunder i vårt 
miljöarbete vill vi nå ständiga förbättringar och minska verksamhetens miljöpåverkan” 

Begreppet hållbar utveckling är lätt att uppfatta som abstrakt då arbetet sker på alla nivåer både 
globalt, nationellt och lokalt. Begreppet skall därför konkretiseras med 
färskvattenförbrukningsproblematiken ombord. Färskvattnets betydelse skall analyseras från 
vattenbrist i många länder till den negativa klimatpåverkan som uppstår i samband med 
fraktandet av vatten till sjöss ombord på Viking Lines fartyg.  Detta skall visa att en till synes liten 
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och lokal insats kan ha en stor global påverkan. Att aktivt arbeta med miljöproblem är någonting 
som beskrivs som gynnande för alla (Adenling 2007). Färskvattenförbrukningen är därmed ett 
ypperligt sätt att dra nytta av faktumet att den enskilda individen generellt sett engagerar sig i 
åtgärder gynnande närstående människor än människor långt borta från hennes vardag (Holm, 
2008). 

 En utbildad befälsnivå är en förutsättning för miljöanpassat beteende. För att lyfta befälsnivån 
till den nivå som Viking Line förväntar sig att den skall ha för att kunna genomföra förändringar 
krävs att individens teoretiska och praktiska kunskaper kring miljöproblematiken inom företaget 
blir så fullkomliga som möjligt. En så hög kunskapsnivå som möjligt krävs hos befälsnivån för att 
försöka uppnå en för företaget passande attityd som är pådrivande för företaget istället för att 
vara hindrande, som fallet ofta är med outbildad personal (Lindén 2001). 

Därmed sagt att en miljöutbildning är ett bra angreppssätt för att nå ut till en mycket heterogen 
grupp. Genom att arbeta med hållbar utveckling kommer befälsnivån att känna sig bekväm med 
begreppet och kunna se vidare utvecklingsmöjligheter genom att ta hänsyn till mer än bara en 
aspekt.  

Målet med utbildningen kan också ligga i att nå alla de tre nivåerna som Dicander Alexandersson  
et al (2001) talar om:  

”Vi ska stärka de entusiastiska, övertyga de osäkra och framför allt få de motsträviga att frivilligt 
lämna nödbromsen därhän” 

3.3 ISO 4001 Certifikat 
En helhetssyn på tolkningen av begreppet hållbar utveckling ger sig till utryck i att de tre 
hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, ekologisk och social, är beroende av varandra. En 
sammanvägning av dessa tre dimensioner skall sedan göras på ett balanserat sätt för att uppnå 
de mål en hållbar utveckling förutsätter skall nås. Denna balanserade sammanvägning är dock 
nästintill omöjlig att uppnå utan att det uppkommer målkonflikter och intressekonflikter (Olsson 
2005). För att undvika dessa målkonflikter har många företag beslutat sig för att sammanställa 
sina miljömål och utvecklas med hjälp av exempelvis ISO 14001 certifiering. Att använda sig av 
miljöcertifiering och miljörevision är ett sedan 1990-talet vanligt sätt att ha uppsikt över 
företagets miljöpåverkan samt för att ge ledningen och annan styrning bättre kontroll över 
verksamheten (Holm 2008).  

När företaget börjar arbeta med miljöledningssystemen är det första steget en kartläggning av 
verksamheten så att en lägesrapport fås. Utifrån de resultat miljöutredningen ger fastställs en 
miljöpolicy samt miljömålen. Målen ska i sin tur fungera som en handlingsplan som skall ha som 
mål att ständigt förbättras (Holm 2008). Ett av kraven i samband med införandet av ISO 14001 
var miljöutbildning av all Viking Lines fartygspersonal. Idag har fartygspersonalen rutiner vid 
introduktion av nyanställda där miljöpåverkan är en viktig del. Personalen utbildas också inom 
miljöpåverkan och främst då hur sjöfarten och den egna verksamheten påverkar miljön samt hur 
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en reducering av miljöpåverkan skulle kunna ske. Eftersom målet med miljöledningssystemen är 
att ständigt förbättra kan miljömålen för företaget bli breda och långsiktiga (Holm 2008). 

Inom Viking Line är högt prioriterade miljöaspekter: Energi- och bränsleförbrukning, svavel- och 
kväveutsläpp, koldioxidutsläpp, färskvattenförbrukning samt bottenfärg. Utbildning används 
som ett aktivt verktyg för att minska de ovannämnda aspekternas negativa miljöpåverkan.  

Att miljöcertifiera sitt företag är i högsta grad ett sätt att arbeta mot en mer hållbar utveckling. 
Miljöledningssystem som ISO 14001 underlättar ofta kommunikationen och strukturen av 
miljöteman då systemen ofta omfattar en noggrann kontroll av processen där dokumentation 
och utarbetande av instruktioner till operatörerna är en stor del av arbetet. Det positiva för 
dessa kvalitetssäkringssystem är också att en extern kontrollant går igenom 
miljöledningssystemen och utfärdar ett intyg om att verksamheten fortfarande är adekvat och 
uppfyller de krav som standardiseringsorganisationerna har satt (Boström & Sandstedt 2004). 
Efter denna externa miljörevision kan företaget sedan ta ställning till handlingsplan inför den 
kommande verksamhetsperioden där målen kan fortsätta att vara desamma eller ändras till nya 
som kan leda företagets miljöarbete framåt (Holm 2008). 

Miljöcertifiering är ett mer specifikt sätt att arbeta mot en mer hållbar utveckling än att arbeta 
utifrån begreppet i sig själv. Det finns dock i dagsläget forskare som anser att begreppet hållbar 
utveckling i sig är varken tillräckligt analytiskt eller värderingsmässigt tillräckligt attraktivt för att 
användas i den skala som den brukas idag (Boström & Sandstedt 2004). Att arbeta med målen i 
miljöledningssystemet är också ett effektivt sätt att konkretisera miljöproblematiken för de 
anställda. Dagens miljöproblem är ofta otydliga vilket lett till att även konsekvenserna av vissa 
handlingar är otydliga (Wärneryd et al 2002). I och med miljöledningssystem krävs tydliga mål 
och tydliga motiveringar varför just de valda områdena anses vara viktiga.  

Viking Line ser arbetet med miljön som en så pass stor del av verksamhetens årsredovisning att 
en årlig miljöredovisning lämnas in, vilket är ett ytterligare tecken på strukturering av 
miljöarbetet. Att företagen presenterar en miljöredovisning har blivit allt vanligare under de 
senaste åren (Bodlund et al 2009). 
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4. Metod 
Under detta kapitel beskrivs hur datainsamlingar och undersökningar som använts i rapporten 
gjorts.  

Denna rapport är ett uppdrag från Viking Lines tekniska avdelning i Mariehamn, Finland. 
Uppdraget består dels av en litteraturstudie och dels av praktiska moment som flödesmätningar, 
intervjuer samt enkätundersökning.  

Fartygens vattenförbrukning kommer i uppsatsen att redovisas fartygsspecifikt. Alla fartyg är 
inte direkt jämförbara då sträckorna och turerna kan variera. De fartyg som är direkt jämförbara 
i sträcka är Helsingforsfartygen m/s Mariella och m/s Gabriella samt Åbofartygen m/s Isabella 
och m/s Amorella.  

4.1 Information om Viking Line och befälsnivån 
Information om Viking Line har införskaffats från årsredovisningar och intervjuer med personal 
samt handledare på Viking Line. Även egna erfarenheter från att ha varit anställd på företaget 
inkluderas i examensarbetet. Intranätet samt Viking Lines hemsidor har bidragit med 
marknadsspecifik information samt gett tillgång till fartygsspecifik information om 
färskvattenförbrukningen.  

Det är viktigt att befälsnivån har specifik förståelse för Viking Lines förhoppningar och 
önskningar inom miljö och därför kan urvalet av information som presenteras för befälsnivån 
upplevas som subjektivt. I uppsatsen anammas Stensmos (1994) definition på subjektivitet, 
nämligen att det endast är företagets önskningar och förhoppningar som tas fram. Detta 
behöver dock ej i sammanhanget ses som negativt då målen som fartygen skall arbeta mot i 
högsta grad är Viking Lines och därmed subjektiva i sig.  

4.2 Intervjuer med Viking Lines personal 
Syftet med intervjuerna med personalen var dels att få en tydligare bild av 
organisationsuppsättningen ombord på fartygen. Intervjuerna skulle även bidra till en bättre 
inblick i färskvattenförbrukningen ombord så att passande åtgärder kunde föreslås. Majoriteten 
av informationsutbytet skedde inte i samband med planerade mötestillfällen utan togs upp vid 
andra sammanhang. Detta då möjligheten att intervjua ansikte-mot-ansikte var begräsad i och 
med den specifika arbetsform och de arbetstider som råder ombord på fartygen. Exempelvis 
arbetar de flesta tio dagar i sträck för att sedan vara lediga under de nästkommande tio 
dagarna. Detta gör att en intervju med en specifik person i en specifik tjänst kan förskjutas länge 
på grund av sjukdom eller andra orsaker.  Den positiva attityden är lättare att förankra om de 
berörda känner att deras åsikter värderas samt att deras tider respekteras (Dicander 
Alexandersson 2001) varför tid för möten bokats in utifrån de berördas möjligheter att närvara. 
Diskussioner angående färskvattenförbrukningen hölls även under sommaren 2009 då 
vattenflödesmätningarna utfördes ombord. Då färskvattenförbrukningen ombord är 
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överstyrmannens ansvar så genomfördes diskussioner med dessa i samband med 
flödesmätningarna.  

Under intervjuerna diskuterades mest praktiska detaljer kring färskvattenförbrukningen samt 
framtida flödesmätningar. Under diskussionerna noterades synpunkterna antingen direkt på 
papper alternativt vid ett senare skede om mötet ägt rum i sammanhang där papper inte funnits 
tillgängligt. En stor del av svaren på frågor som uppstått har också besvarats via mejlkontakt 
med personalen. Fördelen med denna inofficiella konversationsmetod är att befälsnivån och 
personalen på Viking Line inte behövt känna sig stressade med att förbereda sig inför mötena 
samt att behöva avsätta specifik tid till intervjuerna.  

Intervjuerna bestod av varierande frågor, med syftet att besvara de frågor som jag mött utan att 
hitta svaren. Majoriteten av frågorna var öppna och strävade efter att få en förklaring alternativt 
få tillgång till den berördas uppfattning om ett specifikt område inom företaget. Eftersom 
intervjuerna genomfördes utifrån de behov som innehållet i examensarbetet krävde finns ingen 
sammanställning. Svaren är invävda i examensarbetet där innehållet är Viking Line specifikt. Att 
skriva sammanställning på varje intervju känns inte befogat för detta examensarbete då 
intervjuerna som hölls var väldigt ämnesspecifika exempelvis hur 
färskvattenförsörjningstekniken ombord på ett specifikt fartyg fungerar.  

Totalt genomfördes ett tjugotal intervjuer. Majoriteten av de intervjuade innehar en 
chefsposition inom Viking Line.  

4.3 Enkät till Viking Lines befälsnivå 
Syftet med enkäterna var att skapa en bild av hur befälsnivån förhåller sig till begreppet hållbar 
utveckling och då främst till att arbeta med miljöfrågor. Det fanns också möjlighet att uttrycka 
en önskan om innehåll till utbildningen om hållbar utveckling. För komplett enkät se Bilaga 1.  

Enkäterna skickades ut via mejl till förmansnivån ombord på fartygen. Båda arbetspassen skulle 
fylla i varsin enkät, men använda sig av samma mejl för att komma åt länken. Resultaten 
sorterades fartygsvis, men redovisas i denna uppsats som en enhet då fartygsvis inte ansågs 
nödvändigt. Enkäten hade en svarstid på 12 dagar och ett påminnelsemejl skickades ut.  En 
fjärdedel av respondenterna svarade efter att svarstiden gått ut, men deras svar inkluderas ändå 
i detta examensarbete för att få mer pålitlig resultat. Totalt antal respondenter var 91 av 138 
möjliga. Största svarsfrekvensen fanns på m/s Cinderella och lägsta på m/s Mariella. Svaren kan 
vara färgade åt miljöhållet då miljösamordnaren som avsändare kan ha påverkat 
respondenternas åsikter och viljan till att svara ”rätt”.  

Resultaten av enkäterna var av högsta vikt då befälsnivån består av en mycket heterogen grupp. 
En del av befälsnivån har en utbildning från yrkeshögskola medan andra gått den långa vägen 
och uppnått sina positioner genom erfarenhet. Detta skapar en spridning i befälsnivåns 
kunskaper om hållbar utveckling och arbetet med detta begrepp. Enkäterna skulle också bidra 
till en mer fartygsanpassad utbildning, då fartygens arbete och kunnande inom hållbar 
utveckling varierar från fartyg till fartyg. Enkäten skulle också bidra till att ge en mer 
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verklighetstrogen bild av gruppen, utifrån deras egen synvinkel samt bidra till att försöka skapa 
en grupp med ett gemensamt mål så att gruppen inte upplöses i individer som alla önskar 
bekräftelse som de ej får (Hallgren & Ljung 2005).  

De flesta av frågorna valdes att bli värderingspåståenden där respondenten angav i en skala 1-4 
om de höll med påståendet eller inte (Andersson 1985). Skalan valdes till att bestå av fyra olika 
nivåer på grund av att respondenten på detta vis tydligare måste ta ställning till om denna håller 
med eller inte. Om skalan hade bestått av ett udda antal alternativ hade respondenten kunnat 
vara neutral genom att ta det mellersta alternativet och därmed skulle resultaten inte bli lika 
tydliga att tolka som nu (Lantz 1993; Olofsson, SU). Sammanställning av resultaten från dessa 
finns i Bilaga 2. 

Enkäten innehöll även frisvarsfrågor då dessa skulle ge en bredare bild av respondentens egen 
uppfattning och egna förslag. Svaren på dessa frisvar finns invävda i examensarbetet då 
examensarbetet till stor del är uppbyggd kring dessa.  

Alla enkäter betraktades som anonyma och genomfördes med Google Docs Survey där en enkät 
kan byggas upp och som sammanställer resultaten av svaren allteftersom de berörda 
personerna svarar.  

4.4 Vattenflödesmätningar 
 Vattenflödesmätningar utfördes ombord på 6 av  
Viking Lines fartyg och då i ca 25 hytter på varje 
våningsplan. Totalt utfördes vattenflödesmätningar i 
737 hytter ombord på 6 fartyg. Hytterna valdes ut 
slumpmässigt utifrån vilka hytter som var lediga vid 
tidpunkten då mätningarna utfördes. 
Flödesmätningarna genomfördes med ORAS 
flödesmätare, som ställs under en rinnande 
kran/dusch för att sedan tillåta avläsning av flödet. I 
de valda hytterna genomfördes flödesmätningar på 
både duscharna och kranarna. Vattenflödet jämfördes 
med finska byggnormen som anser att vattenflödet 
skall ligga på 12 l/min för dusch samt 6 l/min för 
kranen i hytterna. Detta då fartygen i detta ärende 
följer den finska byggnormen.  

Bild 1 Flödesmätaren 

Här bör beaktas att resultaten som redovisas är utförda med ett mätinstrument där värden skall 
avläsas manuellt under spolning av vattnet. Om avläsningen görs för snabbt kan nivån på 
instrumentet vara ostabilt och därav ge ett felaktigt värde. Under dessa mätningar har vattnet 
fått rinna i ca 1 minut på högsta möjliga flöde för att minska risken för felmätning. Vid osäkerhet 
eller stor avvikelse från andra värden har en ytterligare kontroll gjorts. Resultaten anses vara 
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tillförlitliga nog för denna rapport där det enda av intresse var att se om byggnormens 
gränsvärden uppfylldes, om mer exakta värden krävs bör en mer exakt metod väljas.  

4.5 Litteratur och struktur 
Litteratur och struktur för rapporten är hämtad från bibliotek utifrån bibliotekets egna listor 
samt rekommendationer från ämneskunniga personer på bland annat Naturvårdsverket.  

4.6 Etik 
Alla respondenter till enkäterna behåller sin anonymitet. I de fall personen inte får behålla sin 
anonymitet är personen i fråga medveten om detta och har godkänt användandet av sig själv 
som referens.  
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5. Teori  
Denna del av examensarbetet skall inkludera en sammanställning om vattensituationen i världen 
och specifikt i Sverige. För att få en teoretisk bakgrund till begreppet hållbar utveckling se bilaga 
3.  

5.1 Processmodellen under förändringsarbetet 
För att lyckas med ett förändringsarbete som innebär större förändringar är det viktigt att 
arbeta med en processmodell (Dicander Alexandersson et al 2001). Den processmodell som följs 
i utbildningen i detta examensarbete är tagen ur Dicander Alexandersson et al (2001) och är 
följande: 

Start  Analys av nuläget  Lösning av problemet  Säkring av kvaliteten  Förbättring 

Syftet med processmodellen är att utbildningen skall få en tydlig struktur så att framstegen kan 
följas. Ett måste med lyckat förändringsarbete är en förankringen av ett arbetssätt där alla 
berörda vet om de kommande förändringarna samt hur och varför dessa skall genomföras 
(Dicander Alexandersson 2001). 

5.2 Förbrukning av naturresursen vatten – globalt och lokalt perspektiv 
Redan 1637 uppmärksammade Descartes i ”Undersökningen om metoden” faktumet att 
vetenskapen skulle komma att ge människan herravälde över naturen. Förutseendet av 
förändringar i naturen och vidtagandet av åtgärder för att avsiktligen förebygga eller utnyttja 
dem ansågs vara en målinriktad, praktisk användning av förståndet. Utifrån detta kunde två sätt 
att uppfatta förhållandet mellan naturen och människan konstateras. Den första var att se 
naturen som en helhet där människan hör hemma och vars överordnade principer människan 
borde rätta sitt liv efter. Det andra förhållningssättet var att uppfatta naturen som motstånd 
som människan skulle övervinna antingen genom att värja sig mot dess intrång som stormar 
eller genom att tämja den till underkastelse. Tämjandet har blivit de flesta människornas 
förhållningssätt. Utifrån människans tro på sin förmåga att kunna tämja naturen har en ökning 
av människans krav skett. Även industriländerna ställer krav, trots att välståndet i dessa länder 
sedan länge överskridit de gränser som kan tänkas krävas för ett i materiellt avseende väl ordnat 
liv (von Wright 1986). Trots att det finns ett stort eget intresse i ökandet av levnadskvalitén har 
globala frågor blivit alltmer aktuella. En gemensam global fråga är vattenanvändningen och 
tillgången på vatten av god kvalité som blivit en akut och kritisk fråga som anses beröra hela 
mänskligheten (Bodlund et al 2009). Det är viktigt att miljöutrymme får en större plats på 
agendan i samband med samhällsfrågor. Med miljöutrymme menas den förbrukning av 
naturresurser och förorening av miljön som kan anses vara acceptabel utan att de framtida 
generationers förmåga till försörjning minskas (Lindén 2001). 

5.3 Dricksvatten globalt 
Växande samhällen och den ständigt ökande befolkningsmängden har lett till ett allt större 
behov av vatten, inte minst på grund av behovet av konstbevattning inom jordbruk. Denna 
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ökade konsumtion av vatten har i sin tur lett till uttorkning av floder och vattendrag som under 
lång tid ansågs vara outtömliga. I vissa samhällen har floder och vattendrag använts som 
deponier för avfall, som i sin tur lett till katastrofala följder för vattenkvalitén (Carlson & Pålsson 
2008). Under en lång tid trodde många att vattenbristen skulle kunna lösas med hjälp av 
teknikutveckling då bättre och effektivare teknik skulle hindra ekologiska katastrofer (Lindén 
2001). 

EU har direktiv för vattenområdet. Vattenfrågan bör tas in på ett mer kvalificerat sätt i 
miljövärderingar än vad som sker för närvarande (Bodlund et al 2009). 

Det går inte att komma ifrån att all den aktivitet människan utövar, från infrastruktur till den 
enskilda individens vardagliga handlingsmönster, har en viss miljöpåverkan på naturens tillstånd 
och resurser (Lindén 2001). Själva resurshanteringen började diskuteras först på 1990-talet i 
samband med att begreppen som bärkraft och hållbar utveckling accepterades som allmänna 
samhälleliga mål (Wärneryd et al 2002). Det bör dock uppmärksammas att på grund av 
långsamheten som utmärker arternas utveckling finns det en risk att människan inte hinner 
anpassa sig innan arten utdöms. Det är trots allt ett allmänt känt faktum att djurarter uppstått 
och gått under så varför skulle människan, långsiktigt tänkt, vara det enda undantaget? (von 
Wright 1986) 

För de flesta människor på jorden anses vatten med en kvalité för att tjänstgöra som 
dricksvatten vara en bristvara (Carlson & Pålsson 2008). Det är redan idag 1,4 miljarder 
människor som bor i områden där vattentillgångarna är överexploaterade och i och med den 
befolkningsökning som sker så kommer det att bli ännu svårare att få vattnet att räcka till alla 
(Grenje & Hellmark, 2007). Till en viss del kan vatten transporteras till platser med stor 
vattenbrist tack vare en effektiv teknik och därmed förhindra det hot mot människors hälsa som 
bristen på rent vatten utgör (Lindén 2001). 

Det är redan idag uppmärksammat att mer än 60 % av jordens ekosystemtjänster som till 
exempel rening av luft och vatten, håller på att förstöras eller utnyttjas på ett sätt som inte kan 
anses vara hållbart (Grenje & Hellmark, 2007). Det kan anses att de förnybara resurserna inte 
kan ta slut, men även dessa resurser kan anses vara ändliga i den mening att mängderna är 
begränsade. Därmed är även en förbrukning av icke-förnybara resurser ett hot mot 
mänskligheten (Kågesson 1993). 

5.3.1 Dricksvatten i Sverige 
Att vattenbrist skulle uppstå i Sverige är inte ett troligt framtidsscenario med tanke på den 
mängd sötvatten som Sverige har tillgång till. Vattentillgång är inte heller ett problem globalt 
sett utan tillgång överstiger efterfrågan. Det som skapar problematiken är den ojämna 
fördelningen av vattenresurser i världen. Detta leder i sin tur till att en minskning av 
vattenförbrukningen i Sverige inte kommer att leda till bättre möjligheter för vattentillgång i 
resten av världen. Det som däremot kommer att vara av avgörande betydelse för resten av 
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världen är de tekniker som Sverige kan skapa för hushållning av vatten och som kan komma till 
användning i länder med vattenbrist (SOU 2001:2). 
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas innehållet i utbildningen om hållbar utveckling och hur begreppet kan 
konkretiseras för befälsnivån med hjälp av färskvattenförbrukningen ombord. Även resultaten 
från flödesmätningarna och färskvattenförbrukningen för fartygen under ett års tid presenteras.   

Syftet med utbildningen om hållbar utveckling med specifikt fokus på färskvattenförbrukningen 
ombord på Viking Lines fartyg är att inom företaget skapa en grund för ett lyckat 
förändringsarbete mot en mer hållbar utveckling. Eftersom det som omsätts i praktiken är en 
tolkning av det som lärts är lärande en av de viktigaste förutsättningarna för en god hantering av 
utmaningarna (SOU 2004:104). Ett mål med utbildningen är därför att förse befälsnivån med 
adekvat information för att underlätta deras hanteringsförmåga av de utmaningar en hållbar 
utveckling i framtiden kan komma att ställa. (Dicander Alexandersson 2001) En ytterligare 
förhoppning med utbildningens innehåll är att motivera befälsnivån till att frammana varaktig 
mental förändring i attityd och förhållningssätt till omvärlden och till de egna vanorna (Adenling 
2007).  

6.1 Förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete 
För att tydligare koppla processmodellen (se 4.1) till detta examensarbete kan de olika 
momenten förenklat sammanställas som följande: 

Start: En ökad färskvattenförbrukning uppmärksammas på vissa fartyg vid de 
regelbundet återkommande mätningarna av vattenförbrukningen. 

Analys av nuläget: Att en ökning av färskvattenförbrukningen skett bekräftas och en 
minskning är att eftersträva. Viking Line sätter ett miljömål 2008-2009 om minskningen 
av färskvattenförbrukning. Vattenflödesmätningar utförs i hytterna för att se över 
befintliga tekniska lösningar och för att fastställa om behov av förnyelse finns. 

Lösning av problemet: En utbildning om hållbar utveckling med specifik fokus på 
färskvattenförbrukningen sammanställs. Ett åtgärdsprogram införs. 

Säkring av kvaliteten: Ett internt Miljödirektiv om regelbunden kontroll av 
vattenflödena sammanställs och införs.  

Förbättring: Målet är att förbrukningen av färskvatten ska komma att minska. 
Befälsnivån önskar också få redskap för att leda verksamheten mot en mer hållbar 
utveckling. 

För att kunna följa processmodellen och uppfylla alla delmomenten krävs aktivt deltagande från 
befälsnivån. I detta förändringsarbete blir deltagandet av särskild betydelse då budskapet i 
utbildningen vädjar till att mottagaren frivilligt väljer att ändra sitt beteende. Uppnåendet av ett 
fullständigt lyckad förändringsarbete kräver därmed också engagerade medarbetare (Dicander 
Alexandersson et al 2001). Ett av de indirekta målen med utbildningen är därför att budskapet 
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skall vara engagerande för utvecklandet av viljan att varaktigt och långsiktigt handla i en mer 
hållbar riktning. (SOU 2004:104) För att skapa detta engagemang är det viktigt att komma ihåg 
att det alltid är lättare att känna engagemang och genomföra lösningar som framarbetats av 
dem som skall genomföra dem (Dicander Alexandersson 2001). Det är dock inte alltid givet att 
vädjandet till den fria viljan ger bäst resultat då det ofta är så att väl integrerade 
beteendemönster och handlingar är svåra att förändra den frivilliga vägen (Lindén 2001). Denna 
utbildning är baserad på den frivilliga vägen men kommer att kompletteras med åtgärder som är 
styrda direktiv godkända av ledningen. Införseln av en åtgärdsplan för minskningen av 
färskvattenförbrukningen är en tvångsmässig åtgärd som befälsnivån måste ta till sig. Det är 
dock viktigt att de tvingande åtgärderna inte blir för många så att de berörda inte känner sina 
gamla handlingsmönster attackerade och intar en defensiv hållning för att få behålla dem 
(Lindén 2001). Att befälsnivån intar en defensiv hållning bör undvikas in i det sista då arbetet 
mot en hållbar utveckling inkluderar insyn, delaktighet och förankring bland många aktörer 
(Olsson 2005). Befälsnivåns medverkan krävs också i arbetet mot resten av personalen ombord 
på fartygen då de har en överordnande uppgift att uppmärksamma övrig personal om arbetet 
mot en hållbar utveckling.  

Utöver behovet av engagemang krävs befälsnivån också på en medvetenhet för att utvecklingen 
skall resultera i verkliga åtgärder och inte falla ut som symbolpolitik (Adenling 2007). Denna 
medvetenhet önskas resultera i nya beteenden i form av nya vanor eller förstärka de redan 
existerande positiva vanorna. I samband med genomdrivandet av förändringar i beteenden bör 
motivation därför ses som en nyckelfaktor (Lindén 2001). Utbildningen bör därmed också 
innehålla motivation till mentala förändringar som krävs för införandet av lyckade förändringar 
(Adenling 2007). För att motivationen skall bibehållas under en längre period och därmed ge 
resultat under en lång tid är det viktigt att de berörda får feedback på sina åtgärder (Lindén 
2001). Utvärdering och analys av åtgärderna leder till att samma misstag inte upprepas på alla 
fartyg samtidigt som utvecklingen snabbare går framåt. Det får aldrig glömmas att poängen med 
hållbar utveckling är att hela tiden om- och utvärdera för att bibehålla den givna färdriktningen 
mot en hållbar utveckling (Edvardsson & Hansson 2006). Det är viktigt att utbildningen 
underlättar deltagarnas förmåga att ta ansvarsfulla beslut baserat på kunskap och medvetenhet.  

För att utbildningen skall bli lyckad är det viktigt att hänsyn tas till betydelsen av erfarenhet vid 
lärande. Tillvaratagandet av befälsnivåns kunskap och idérikedom är viktigt (Dicander 
Alexandersson 2001) då alla individer är kreativa och drivs av en inre motivation för att ta sig an 
utmaningar. Det tillhör människans natur att sträva efter utveckling samtidigt som målet är att 
uppnå enkelhet och yrkesskicklighet (SOU 2004:104). Trots alla möjligheter till ett snabbt och 
lyckat förändringsarbete är det dock viktigt att se över vikten av tidsförloppet för att genomföra 
förändringarna. För att undvika skapandet av individuella trögheter vilket i sin tur kan leda till 
långsam förändring av handlingsmönstren bör förändringarna inte ske för snabbt (Lindén 2001). 
Därmed gäller det att alla de runtomkring som vill se resultat skall ha förståelse och respekt för 
faktumet att förändringar tar tid och kraft (Dicander Alexandersson et al 2001).   
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I och med denna utbildning så är en förhoppning att befälsnivån skall inse att begreppet hållbar 
utveckling är starkt sammankopplat med den enskilda individens handlingar. För att uppnå 
hållbar utveckling i det verkliga livet krävs att handlandet baseras på kunskap och medvetenhet 
där det individuella ställningstagandet tillför en ansvarsfull handling (Olsson 2005). Att utföra 
dessa ansvarsfulla handlingar berör befälsnivån både som privatpersoner och som anställda av 
Viking Line.  

För att uppnå bästa möjliga förutsättningar för förändringsarbetet uppdelas utbildningens 
innehåll i två moduler. Modul 1 behandlar begreppet hållbar utveckling och dess historik samt 
tolkningsmöjligheter och modul 2 presenterar ett konkret exempel i färskvattenförbrukningen 
ombord.  

6.2 Modul 1 
Målet med denna modul är att skapa ett lärandetillfälle som inbjuder till ökad allmänkunskap 
om begreppet hållbar utveckling. För att befälsnivån skall få en helhetsbild av begreppet hållbar 
utveckling skall modul 1 behandla begreppets historik, presentera en möjlig tolkning av 
begreppet och se över vidare arbete mot en mer hållbar utveckling. Presentationen av 
historiken skall ge befälsnivån förståelse för begreppets gradvisa förändring samt insikt i att 
begreppets utbredning i tiden lett till att alla hunnit olika långt i processen mot en hållbar 
utveckling (Adenling 2007). Befälsnivån önskas även få förståelse för behovet av olika tolkningar 
och betydelsen av att ha en gemensam tolkning. Tolkningen som presenteras i detta 
examensarbete är vald utifrån de värdegrunder jag innehar och anser vara applicerbart i Viking 
Lines verksamhet. Kapitlet om arbetet vidare mot en mer hållbar utveckling skall klargöra 
allmänna förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Denna del av utbildningen skall även 
klargöra att arbetet mot en hållbar utveckling kan ses som en process som skall initieras och där 
de stora frågorna är om och när processen är fullbordad (Adenling 2007).  

6.2.1 Vad om begreppet hållbar utveckling skall finnas med i utbildningen? 
Utbildningens innehåll i modul 1 baseras på insamlat fakta som finns presenterad i Bilaga 2. För 
att anpassa modul 1 till Viking Lines befälsnivå skall respondenternas enkätsvar fungera som 
underlag för utbildningen.  

Nivån på innehållet i modul 1 är anpassad efter respondenternas svar på enkätfrågorna  Vilka 
tre ord kopplar Du ihop med hållbar utveckling?, Anser Du Dig vara kunnig inom ämnet hållbar 
utveckling? och Vad anser Du att en utbildning om hållbar utveckling skall ta upp? Syftet med 
den första ovannämnda enkätfrågan är att se hur många i befälsnivån som redan innan 
utbildningen känner till de tre dimensionerna inom begreppet hållbar utveckling. Den andra 
enkätfrågan har till syfte att se vilka förkunskaper befälsnivån anser sig ha inför utbildningen och 
den tredje har till syfte att ta hänsyn till befälsnivåns egna önskemål för att göra utbildningen 
mer adekvat och nyttig. 
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6.2.2 Hållbar utveckling – historik 
En historisk kännedom skapar förståelse för den rådande innebörden av begreppet hållbar 
utveckling. Utöver innebörden förser historisk kännedom befälsnivån med kunskaper som 
förbereder dem inför de framtida kraven som en hållbar utveckling kan ställa. (Hedlund & 
Kjellander 2007) 

I den historiska delen skall Brundtlanskommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” från 
1987 och dess centrala roll för begreppet hållbar utveckling presenteras. Det skall även framgå 
varför rapporten ”Vår gemensamma framtid” än idag är det mest centrala dokumentet i FN:s 
hållbarhetstänkande (Olsson 2005). Tonvikt skall också läggas på rapportens betydelse i 
samband med överbyggandet av olika problemuppfattningar mellan fattiga och rika länder 
(Olsson 2005) samt dess betydelse med att ge miljöarbetet en ny riktning (Adenling 2007). 
Utöver Brundtlandkommissionen skall även vikten av Riokonferensen och världstoppsmötet i 
Johannesburg presenteras som viktiga faktorer för frammarschen av hållbar utveckling (Olsson 
2005). Utbildningen skall också framhålla begreppets betydelse i samband med utvecklingen av 
organisationers reflektioner kring miljöaspekter som olika verksamheter påverkar (Hedlund & 
Kjellander 2007).  

6.2.2.1 Historik – faktainnehåll i utbildningen 
Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” presenterade definitionen om 
hållbar utveckling som  

”utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov.” (Brundtland 1987)  

Enligt Brundtlandkommissionens rapport är det fullt möjligt att tillfredställa dagens behov utan 
att kompromissa med framtida generationers möjligheter att tillfredställa sina. Rapporten 
uppmärksammade även faktumet att dagens behov är ett relativt begrepp som skiljer sig mellan 
människor i samma samhälle, mellan regioner och mellan länder (Lindén 2001). En ytterligare 
central del av rapporten var betydelsen av att arbetet mot en hållbar utveckling skall ske i alla 
länders olika samhällsnivåer. Rapporten sågs också som ett hjälpmedel för att överbygga de 
olikheter i problemuppfattningen som rådde mellan fattigare och rikare delar av världen. 
Rapporten påvisade fattiga och rika länders problem som en sammansatt 
hållbarhetsproblematik som endast skulle lösas om alla tog ett ansvar i arbetet mot en hållbar 
utveckling (Olsson 2005). I rapporten framgår att alla världens länder är sammanlänkade och 
därmed också beroende av varandra då livsstil och politik är faktorer som påverkar och påverkas 
av andra (SOU 2004:104).  

Brundtlandkommissionens rapport inkluderade bland annat värnandet om givna resurser och 
därmed också resurseffektivisering som en del av arbetet mot en hållbar utveckling (SOU 
2004:104). Detta skapade ett stort genomslag för miljöarbetet då få organisationer innan 
rapporten såg över verksamhetens miljöpåverkan (Hedlund & Kjellander 2007). Utöver 
miljöaspekten poängterade Brundtlandkommissionen också betydelsen av den ekonomiska 
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tillväxten. Enligt rapporten måste den ekonomiska utvecklingen styras in på nya banor för att en 
fortsatt ökad produktion skall kunna ske utan att jordens resurser töms för att ge alla människor 
ett drägligt liv (Anderberg 1996). 

Trots att Brundtlandkommissionen behandlade de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och 
sociala aspekter var det först i samband med Riokonferensen 1992 som dessa tre dimensioner 
definitivt sammanlänkades med begreppet hållbar utveckling. Till skillnad från 
Brundtlandkommissionens globala problemorientering behandlade Riokonferensen världens 
framtid ur ett mer praktiskt och lokalt orienterat perspektiv. Det är i samband med sökandet 
efter mer praktiska lösningar som principen ”polluter pays” presenteras för första gången. Trots 
Riokonferensens praktiska karaktär ändrades inte Brundtlandkommissionens definition på 
begreppet hållbar utveckling. Många ansåg att en mer konkret definition skulle ha minskat 
definitionens förmåga av att vara anpassningsbart i alla länder och situationer (Olsson 2005). 

Världstoppsmötet i Johannesburg 2002 kretsade också kring begreppet hållbar utveckling, men 
med jordens bärkraft som ett centralt tema. Världstoppsmötet klargjorde industriländernas 
ansvar i arbetet mot en hållbar utveckling i samband med att presentera fördelningen av 
jordens resurser. Enligt det som presenterades på mötet konsumerade industriländerna 55  % av 
resurserna trots att de endast motsvarade 15 % av jordens befolkning (SOU 2004:104). 

Utvecklingen av begreppet hållbar utveckling har under de senaste decennierna förändrat 
miljöfrågornas lösningar. Idag handlar lösningarna om konsumenter som påverkar genom 
reflexiva val i vardagen samt att företagen stimuleras till att leverera en produkt som tar hänsyn 
till miljö- och hälsorisker (Boström & Sandstedt 2004). En ytterligare del i det moderna arbetet 
mot en mer hållbar utveckling är arbetet med förebyggande åtgärder där kunskap och nya 
metoder är av stor betydelse (Holm 2008). Detta är en utveckling från det statliga 
förbudssystemet mot ämnen och processer som länge var den dominerande lösningsformen för 
ett arbete mot ett hållbart samhälle (Boström & Sandstedt 2004).  

6.2.3 Hållbar utveckling - tolkning 
Det skall i utbildningen framgå att begreppet hållbar utveckling är ett komplext och mångtydigt 
begrepp vid applicering till konkreta sammanhang. För att begreppet inte skall förlora sitt värde 
på grund av avsaknaden av en generellt applicerbar tolkning är det viktigt att begreppet genom 
en tolkning preciseras och förklaras (Adenling 2007). En precisering av tolkningen skall 
presenteras så att de berörda förstår att en generell tolkning saknas då bevarandet av 
begreppets applicerbarhet i hela världens samhällsnivåer är önskvärd (Olsson 2005).  

Utbildningen skall poängtera att alla tolkningar som görs om hållbar utveckling baseras på 
Brundtlandkommissionens definition om begreppet (se 6.2.2.1) samt på Riokonferensens 
sammanlänkning av dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala aspekter (Lindén 2001).  

6.2.3.1 Tolkning – faktainnehåll i utbildningen 
Utifrån respondenternas svar från enkätundersökningen skall utbildningen poängtera 
betydelsen av sammanlänkningen av de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala 
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aspekter. Detta då svaren på enkätfråga nummer 1: Vilka tre ord kopplar Du ihop med begreppet 
hållbar utveckling?,  resulterade i att ingen av respondenterna nämnde de tre dimensionerna. 
Respondenterna gav totalt 52 olika förslag på ord som de kopplade ihop med begreppet. De 
mest återkommande var orden miljö, återvinning, natur och ekonomi. Andra ord som förekom 
var bland annat energibesparing, dokumentation, resultat och uppföljning. Detta påvisar att 
respondenterna kopplar ihop begreppet hållbar utveckling med miljöåtgärder och i viss mån 
med ekonomiska men knappt med sociala aspekter. Detta är inte ovanligt då arbetet med 
hållbar utveckling i många sammanhang utgår från miljödimensionen (SOU 2004:104). För att 
undvika att detta sker i denna utbildning skall de tre dimensionerna nämnas även i denna del av 
utbildningen. En mer konkret presentation av de tre dimensionerna kommer att presenteras 
under modul 2 (se 6.3). 

Den tolkning som används i denna utbildning är baserad på en sammanställning gjord utifrån 
William Lafferty och Merle Jacobs värdegrunder som finns presenterade i Olsson 2005. Enligt 
originaltolkningen är alla huvudprinciperna lika viktiga, men enligt min åsikt är den första som 
presenteras den viktigaste.  

Principen om fysisk bärkraft (ekologisk rättvisa). 

Det är viktigt att utbildningen påminner om att jordens bärkraft är begränsad. En ständigt 
ökande förbrukning av jordens resurser är inte hållbart. I Brundtlankommissionens rapport 
uttrycks detta följande ”Ett minimikrav är att en hållbar utveckling inte hotar de naturliga 
system som utgör grunden för livet på jorden det vill säga atmosfären, vattnet, jordarna och 
organismerna”. Detta är, enligt mig, den viktigaste huvudprincipen då människans existens är 
beroende av tillgång till jordens resurser.  

Principen om solidaritet inom innevarande generation (global rättvisa). 

Utbildningen skall också påpeka att alla, som medborgare och medarbetare i rikare delen av 
världen, har ett ansvar att minska sin förbrukning av jordens resurser och att den fattigare delen 
av världen skall kunna öka sin förbrukning.  

Principen om solidaritet mellan generationerna (generationsrättvisa). 

De berörda skall känna till att det är ett, av både Finland och Sverige, accepterat avtal att det 
skall finnas en generationssolidaritet som innebär att nästa generation skall ha samma eller 
bättre livsbetingelser än nuvarande generation.  

Principen om medborgerligt deltagande (participatorisk rättvisa). 

Det är också viktigt att framhäva betydelsen av ökad medvetenhet om innebörden av hållbar 
utveckling för att skapa kunskaper om lösningar på individnivå. Utbildningen skall upplysa om 
allas rättighet och demokratiska ansvar att delta vid problemanalys, lösning och genomförande 
av förbättringen.  
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6.3 Modul 2 
För att ett arbete mot en hållbar utveckling skall kunna praktiseras måste det finnas kunskaper 
om resursutnyttjandet och påverkan på miljön (Lindén 2001). Därför skall modul 2 lägga fokus 
på den första och viktigaste huvudprincipen om jordens bärkraft (se 6.2.3.1) genom att se över 
hur färskvattenförbrukningen påverkar de tre dimensionerna. Utbildningens deltagare skall få 
insikt i att utöver ekonomin som en given faktor krävs även medborgerlig delaktighet och en 
ekologisk aspekt för att uppnå en mer hållbar utveckling. Modul 2 framhåller också vikten av att 
samhällsutvecklingen sker inom ramen för vad människors hälsa och miljö tål samtidigt som 
människan måste ta ansvar för att påverka samhällsutveckling positivt (SOU 2004:104). Efter 
denna modul kommer deltagarna också fått bättre insikt i varför en lokal variation av arbetet 
mot en mer hållbar utveckling är förväntad.  

Som konkretiserande exempel av hållbar utveckling och resursförbrukning tas 
färskvattenförbrukningen och önskemålet om minimeringen av det. Motiveringen är att 
vattenfrågan inom en snar framtid anses bli en stor världsmiljöfråga (Bodlund et al 2009). Modul 
2 kommer även att presentera grunden till den åtgärdsplan som sammanställs och redovisas 
som bilaga 4.  

6.3.1 Hur kan begreppet hållbar utveckling appliceras till färskvattenförbrukningen 
ombord?  
Människan har ett beroendeförhållande till naturen, både i form av livsuppehållande förmåga 
och i form av en resursbas, som innebär att människan måste se till att ekosystemets funktioner 
inte utarmas. Om en utarmning av resursbaserna skulle ske skulle det bli en svår uppgift att 
upprätthålla den levnadsstandard som finns idag. (SOU 2004:104) 

Färskvattenförbrukningen är ett utomordentligt exempel på tillvaratagandet av vatten som är 
en av de naturbundna resurserna (Lindén 2001). För att applicera färskvattenförbrukningen 
ombord på begreppet hållbar utveckling kommer varje dimension att behandlas separat. Den 
ekonomiska och ekologiska drivkraften kommer att utgå från två exempel på vilka personalen 
har en knapp eller ingen möjlighet att påverka. Den sociala drivkraften kommer att utgå från 
faktorer som personalen har möjlighet att påverka.  

6.3.2 Den ekonomiska drivkraften 
Den ekonomiska drivkraften handlar om att alla företag strävar efter att gå med vinst. Utöver 
direkt ekonomisk vinst påverkar även verksamhetens samhällsnytta den ekonomiska 
drivkraften. Viking Line har dryga 3000 anställda i fyra olika länder, varav majoriteten av 
personalen arbetar ombord på fartygen. Viking Line är också en av Ålands största arbetsgivare 
och därmed en stor ekonomisk trygghet för Åland. 

Den ekonomiska drivkraften i samband med färskvattenförbrukningen ligger i besparingar som 
en minskning av förbrukningen kan åstadkomma. Redan idag har de flesta fartygen strypningar i 
handkranarna och duscharna för att minska utflödet av vattnet. Vatten är dock relativt billigt i 
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jämförelse med bland annat bunkeroljan ombord och därför är färskvattnets påverkan på 
förbrukningen av bunkeroljan en intressant faktor.  

Idag kan uppvärmningen av vattnet, på vissa fartyg, till en viss del ske genom att värme 
tillvaratas från avgaspannor. För att avgaspannorna skall räcka som källa till uppvärmningen av 
vatten, som nu värms med ångpannor, krävs det dock att fartygets maskiner arbetar tillräckligt 
hårt för att generera avgaser, exempelvis i Stockholms skärgård är farterna för låga för att 
avgaspannan skall kunna bidra med energi för att värma upp vattnet. För uppvärmningen i dessa 
områden används energi från huvudmotorerna vilket innebär att tjockolja förbrukas. En av de 
enskilt största kostnaderna ombord är förbrukningen av bränslet vilket har medfört att Viking 
Line har infört bränslebesparingsprogram, där bland annat eco-driving lärs ut. Att minska 
förbrukningen av bränslet genom att inte behöva använda det för uppvärmningen av 
färskvattnet ombord är en stor ekonomisk drivkraft för att minska färskvattenförbrukningen. 

För att spara på uppvärmningskostnaderna har Viking Line sett över alternativ som exempelvis 
möjligheten att dra om rör så att spillenergin från hjälpmotorerna skulle kunna användas för 
uppvärmningen. Denna lösning skulle verka dubbelt upp då den även skulle minska behovet av 
motorernas kylning. Införandet av dessa åtgärder är att rekommendera men är tidskrävande då 
alla fartyg är unika och bör därför ha en unik ombyggnadsplan. Att minska 
färskvattenförbrukningen skulle innebära ett minskat behov av energi till uppvärmning av vatten 
och den ekonomiska besparingen skulle vara given.   

Utöver företagets interna besparingsmål kan det även finnas styrmedel som skatter eller 
bonusar som påverkar den ekonomiska drivkraften inom företaget. Sjöfarten är idag ett 
undantag från miljöskatterna, men utredningar görs angående exempelvis svavelskatter. Det 
speciella med denna metod är att skattesatsen/bonusen är specifikt kopplat till ett visst 
miljöproblem där målet är att styra resursanvändningen i miljöpolitiskt önskvärd riktning (Lindén 
2001; SOU 2001:2). Införandet av lagar och regler kan även ses som ett sätt att åstadkomma 
omedelbara och tvingande övergångar till nya rutiner för alla de som berörs av reglerna (Lindén 
2001).  

EU:s krav på minskning av förbränning av tjockolja med svavelhalt >0,1 % i SECA (SOX Emission 
Control Areas) området är ett ytterligare sätt för att kontrollera utvecklingen genom 
fastställandet av lagar. SECA området består av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. I 
dagsläget är tillåtna halten <1,5 % men Viking Line har <0.5 % som standard. Denna minskning 
av svavelhalten i bränslet till <0.1 % är beräknad till att årligen kosta cirka 41 miljoner kronor för 
ett fartyg som trafikerar mellan Stockholm och Åbo. För Viking Line skulle detta innebära en 
total kostnadsökning med minst 287 miljoner kronor. Detta kan jämföras med vinsten för året 
2008 som var 17 miljoner Euro. Vinsten räcker inte till för att täcka de kommande kostnaderna 
vilket medför att intresset för minskad bränsleförbrukning inom företaget är stort.  

6.3.3 Den ekologiska drivkraften 
Den ekologiska drivkraften bottnar i att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan.  
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Den idag enskilt största ekologiska drivkraften för Viking Line är ISO 14001 standarden som är 
ett målrelaterat certifieringssystem där alla företag arbetar inom sina egna ramar. I och med att 
Viking Line har certifierat alla fartygen är det viktigt att miljöarbetet går mot en ständig 
förbättring. Målet med den ekologiska drivkraften är därför delvis att uppmärksamma att 
miljöhänsyn är att välja en handling framför en annan av specifikt miljöskäl (Boström & 
Sandstedt 2004).  

Den ekologiska drivkraften blev av ännu större betydelse under 1990-talet i och med införandet 
av begreppet ekologiskt fotavtryck. Huvudidén med det ekologiska fotavtrycket är att de av 
människan använda resurserna skall motsvara ett ekologiskt fotavtryck som kan uttryckas i 
mätbara resurs- och ytenheter. En överstigning av resursanspråket innebär att anspråk görs på 
andra människors försörjningsmöjligheter genom att breda ut sina egna ekologiska fotavtryck. 
(Wärneryd et al 2002) Ombord på fartygen sker den enskilt största utbredning av det egna 
ekologiska fotavtrycket genom förbrukningen av det marina bränslet som driver fartygen. 
Förutom en överstigning av resursanspråket på det marina bränslet så har förbränningen av 
denna tjockolja även en negativ miljöpåverkan. Precis som den mesta förbränning av fossila 
bränslen resulterar tjockoljan i utsläpp av växthusgaser, svavel- och kväveoxider och 
partikelutsläpp. Hanteringen av dessa utsläpp sker olika på fartygen då olika fartyg har olika 
förutsättningar med tanke på bland annat fartygens ålder. En minskning av 
färskvattenförbrukningen skulle leda till en förbrukningsminskning av tjockoljan och därmed 
även en minskning av utsläpp med negativ miljöpåverkan ske (se 6.3.2). 

Även externa direktiv, som EU direktivet om minskningen av svavelhalten i tjockoljan är en 
ekologisk drivkraft. I och med detta krav kommer risken för att SECA området skall drabbas av 
surt regn minskas i och med minskningen av svavelutsläppen. Enligt Tony Öhman (Föreläsning 
Hållbara transporter 7/10-2009) kommer EU:s krav på minskning av svavelhalten i bränslet leda 
till en total minskning av svavelutsläpp med 80 000 – 146 000 ton/år i Sverige. Svavelhalten i 
tjockoljan är direkt proportionell mot SOx utsläppen. Att införa lagar där målet är att minska den 
negativa miljöpåverkan är att genom tvångsmässiga åtgärder miljöanpassa verksamheten 
ytterligare (SOU 2001:2). En minskning av färskvattenförbrukningen ombord har även en 
ekologisk drivkraft i land i och med att vattnet renas i land. Om mängden avloppsvatten 
minimeras, minimeras också mängden kemikalier och framför allt mängden energi som behövs 
för reningen av vattnet (Persson 2002). Även konsumenterna kan ställa krav på företagens 
miljöarbete och därmed öka den ekologiska drivkraften inom företaget. Detta för att företaget 
vill behålla kunderna som är en förutsättning för verksamheten.  

6.3.4 Den sociala drivkraften 
Den sociala aspekten av hållbar utveckling är samhällets förmåga att upprätthålla den 
levnadsstandard som finns samt att skapa en social sammanhållning (Baker 2006). Då Viking 
Lines verksamhet är en helt artificiell verksamhet är det viktigt att det finns en social drivkraft 
som får kunderna att besöka fartygen. För att motsvara den sociala aspekten av hållbar 
utveckling, relativt kundernas, så förväntar sig kunderna att servicen ombord håller en viss nivå. 



Tanja Vaara                                      Viking Line Abp 
Examensarbete  KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 

 32 

De förväntar sig exempelvis att det finns tillgång till färskvatten ombord till både förtärning och 
hygienhållning.  

Viking Lines verksamhet har även en stor påverkan av det som innebär att upprätthålla den 
levnadsstandard som kunden innehar. Under de senaste åren har de västerländska kundernas 
identitet och livsstil kunnat relateras till konsumtionen som en sorts strävan för att uppnå 
njutning och glädje i livet (Wärneryd et al 2002). Det är därför viktigt att Viking Lines verksamhet 
bidrar till att kunden kan identifiera sig med verksamheten som bedrivs, då det är 
förutsättningen för att behålla kunden. Därav är möjligheten till att handla i Tax Free-butiken en 
del av kundens identitet. Om de anställda inte kan delta i skapandet av en social 
sammanhållning mellan sig själv och kunden kommer kunden att välja ett annat resealternativ 
nästkommande gång. Därför är det av stor betydelse att personalen ombord på fartygen har en 
social drivkraft mot kunden.  

 Den sociala drivkraften kan därmed komma från två håll, både från kunden och från 
personalen. Båda lika viktiga, men det är endast personalens drivkraft som det i dagsläget är 
möjligt att påverka. Den största sociala drivkraften för personalens arbete ombord är onekligen 
deras önskan att bibehålla den egna levnadsstandarden genom att behålla sina jobb. En 
minskning av färskvattenförbrukningen ombord för deras del kommer därmed att ha betydelse, 
men inte i samma grad som förlusten av arbetet skulle ha. Den mot kunden viktigaste sociala 
drivkraften bör alltid vara att ha en nöjd kund då det är dessa som betalar de anställdas löner. I 
och med att den sociala drivkraften är av avgörande betydelse är det viktigt att de personer som 
arbetar med servicen ombord skall vara passande för sina yrken. En del av en hållbar utveckling 
ombord på Viking Lines fartyg bör därför vara att ständigt se över och förbättra kvalitén på 
servicen ombord.  

Minskningen av färskvattenförbrukningen kommer i högsta grad påverkas av den sociala 
drivkraften. En minskning av färskvattenförbrukningen kommer inte att påverka deras 
levnadsstandard då vatten kommer att finnas tillgängligt. Däremot kommer den sociala 
sammanhållningen påverkas. Om det finns stort intresse för att arbeta mot en hållbar utveckling 
kommer personalen som inte har lika stort intresse känna sig mindre delaktiga om de uppvisar 
avvikande beteende. Den arbetskultur personalen lever i har stor betydelse för de handlingar 
som görs (Lindén 2001).  

6.4 Hur kan färskvattenförbrukningen ombord minskas?  
För att minskningen av färskvattenförbrukningen skall gå så smidigt som möjligt är det viktigt att 
målet är att hejda ett överdrivet slöseri. Detta kan göras genom att kontinuerligt förflytta 
tillvarons begränsningar. Det är viktigt att inte hämma utvecklingen utan att låta relevanta 
stimulansåtgärder fungera som grund för ändringar (Olsson 2005).  

Genomförandet av relevanta åtgärder för att minska färskvattenförbrukningen kräver en 
medvetenhet om nuläget ombord på de olika fartygen. För att åskådliggöra nuläget skall 
diagram användas för att schematisk tydliggöra färskvattenförbrukningen ombord. Utöver 
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diagrammen med färskvattenförbrukningen kommer även diagram med flöden i duscharna och 
handkranarna att redovisas. Detta då duscharna och handkranarna är de enskilt största källorna 
till förbrukning av färskvatten ombord. I detta kapitel kommer även ett åtgärdsprogram att 
presenteras. I utbildningen bör åtminstone det egna fartygets förbrukning och flöden redovisas 
så att deltagarna får konkreta siffror på förbrukningen. Genom kunskaper om aktuell 
förbrukning blir det även lättare att sätta upp konkreta mål för att minska 
färskvattenförbrukningen.  

6.4.1 Hur ser färskvattenförbrukningen ut på fartygen idag? 
För att förbrukningsvärdena skall bli lättare att förstå presenteras nedan UNICEFs värden på 
färskvattenfördelningen per person och dygn i Sverige. Enligt UNICEF förbrukar varje person 180 
liter vatten per dygn, fördelningen är följande: 

Tabell 1 UNICEFs dagliga färskvattenfördelning i Sverige, per person och dygn. 

Syssla Liter per person 

Dryck och mat 10 

Toalettspolning 35 

Disk 35 

Tvätt 25 

Personlig hygien 65 

Övrigt 10 

Totalt  180 

 

Färskvattenförbrukningen ombord kontrolleras kontinuerligt per passagerare och resa. I detta 
examensarbete kommer färskvattenförbrukningen redovisas månadsvis under perioden 
20080601-20090601 för alla fartyg. Här bör det påpekas att förbrukningen inte är jämförbar 
mellan alla fartyg. I denna uppsats kommer Helsingforsfartygen redovisas tillsammans likaså 
Åbofartygen då de trafikerar samma rutt och passagerarnas tid ombord därmed är jämförbara. 
Resten av fartygen transporterar unika rutter och därmed redovisas de var för sig. I samband 
med Helsingforsfartygen måste hänsyn även tas till att m/s Mariella och m/s Gabriella inte är 
likadana fartyg till skillnad från m/s Amorella och m/s Isabella som är identiska.  
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Förbrukning Helsingforsfartyg
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Bild 2 Total medelförbrukningen m/s Gabriella och m/s Mariella under perioden 20080601-20090601  

Förbrukning Åbofartyg
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Bild 3 Total medelförbrukningen m/s Amorella och m/s Isabella under perioden 20080601-20090601 
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Förbrukning m/s Cinderella

70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90

jun
i

jul
i

au
gu

sti

se
pt
em

be
r

ok
tob

er

no
ve

m
be

r

de
ce

mbe
r

jan
ua

ri

feb
ru

ari

mar
s

ap
ril

maj

månad

Fö
rb

ru
kn

in
g 

[l/
pa

ss
ag

er
ar

e]

 

Bild 4 Total medelförbrukning m/s Cinderella under perioden 20080601-20090601 

Förbrukning m/s XPRS
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Bild 5 Total medelförbrukning m/s Viking XPRS under perioden 20080601-20090601 

Nedan redovisas resultat från flödesmätningarna enligt metodavsnittet (se 5.4). Resultaten 
redovisas som totala medelflöden.   
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Bild 6 Totala medelflödet för dusch I hytt ombord på Viking Lines fartyg 

Det rekommenderade flödet för dusch ombord på fartygen kommer från den finska 
byggnormen och är 12 l/min.  

 

Bild 7 Totala medelflödet för handkran I hytt ombord på Viking Lines fartyg 

Det rekommenderade flödet för handkran ombord på fartygen kommer från den finska 
byggnormen och är 6 l/min.  

6.4.2 Åtgärdsprogram för reducering av färskvattenförbrukning ombord 
Nedan kommer en presentation av åtgärder som minskar färskvattenförbrukningen. Det första 
som beskrivs är utbildningens betydelse för att sedan presentera tekniska och praktiska 
lösningar. Som bilaga 4 presenteras även ett åtgärdsprogram med åtgärder som de berörda kan 
genomföra för att kontrollera färskvattenflödena samt för att minska förbrukningen utan hjälp 
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från utomstående. Ett färdigt åtgärdsprogram presenteras för att de berörda skall kunna 
fokusera på begreppet hållbar utveckling samt de långsiktiga resultaten istället för att behöva 
börja arbetet med sökandet efter kunskap (Boström & Sandstedt 2004). Separat prissättning på 
färskvattnet ombord kommer ej att behandlas då metoden med individuella mätningar i alla 
lägenheter är relativt nytt.  

Det har visat sig att chefer i ansvarsfulla roller lättare anpassar sina beteenden och värderingar 
genom att utbildas än genom att möta information om vad som är lämpligt eller olämpligt (SOU 
2004:104). Det är viktigt att de uppsatta målen är realistiska och lättförståeliga så att målen blir 
handlingsvägledande. Samtidigt måste befälsnivån motiveras till viljan att uppnå målen 
(Edvardsson & Hansson 2006). Utbildningen är tänkt att även engagera förmännen ombord då 
de i och med sina ökade kunskaper tilldelas den ansvarsfulla rollen av att arbeta vidare mot en 
mer hållbar utveckling på sina avdelningar. För att kunna sprida ett konkret budskap på sina 
avdelningar skall utbildningen presentera konkreta åtgärder som alla ombord kan ta till sig. 
Målet med åtgärderna är även att åtgärderna som presenteras skall ta hänsyn till 
effektivitetsprincipen (Wärneryd et al 2002). Principen innebär att resurserna skall användas på 
det effektivaste och resurssnålaste sättet. Detta skall i sin tur leda till en minskning i omsättning 
av resurserna samtidigt som en minskning av föroreningarnas utflöde förväntas (se 6.3.2).  

Ett effektivt sätt att minska färskvattenförbrukningen på är genom att minimera slöseriet i 
onödan genom att exempelvis inte låta vatten rinna när det inte behövs. Andra alternativ till att 
minska färskvattenförbrukningen genom beteendeförändringar i vardagen är exempelvis 
användningen av mugg vid tandborstning. Att borsta tänderna under rinnande vatten kan 
förbruka 30 liter vatten istället för två deciliter i muggen (se 6.4.1). Andra tips som sparar 
färskvatten är att ha duschen avstängd under intvålningen. För att även spara energi i samband 
med minskningen av färskvattenförbrukning kan vattentemperaturen under duschning sänkas. 
Även vid tankningen av vattnet ombord är det viktigt att se över att tankningen avslutas efter att 
tanken är full. Detta för att undvika slöseri av färskvatten då vattnet som rinner över hamnar 
rakt ut i Östersjön utan att användas.  

Utöver egna beteendeförändringar kan även tekniska vattenbesparande åtgärder införas. Inga 
duschar eller handkranar skall överstiga de av finska byggnormen rekommenderade flödena för 
färskvatten (se 6.5.1).  Kontroll av flödena bör utföras regelbundet så att åtgärd kan utföras 
inom rimlig tid efter att avvikelsen uppstått. De idag existerande strypningarna ombord kan lätt 
justeras till det önskade flödet av personalen ombord. Regelbunden kontroll av kranar, duschar 
och toalettstolar garanterar också att läckor som uppstått åtgärdas snabbt. Inför förnyelse eller 
nybygge bör övervägningen mellan luftinblandning istället för strypning göras. I dagsläget finns 
så effektiva luftinblandare att känslan förblir som med högre flöde av vattnet, trots att 
vattenflödet för exempelvis handkran endast är cirka 4 l/ min (Energimyndigheten, 2009-12-18). 
Detta skulle innebära en minskning av färskvattenförbrukning från handkranarna med cirka 30 
%. I duscharna klarar luftinblandare av att producera samma tryck men med ett flöde på endast 
cirka 8 l/min och även det skulle resultera i 30 % besparing utan att kunden skulle märka av en 
skillnad då trycket fortfarande förblir detsamma.  
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Att minska varmvattenförbrukningen är viktig även ur energibesparingssynvinkel, då ett minskat 
behov av uppvärmning skulle leda till en minskning av energianvändningen ombord. I dagsläget 
finns ingen flödesmätning av hur mycket av den totala mängden färskvatten som uppvärms, 
vilket innebär att ingen har direkt kontroll på hur mycket energi som förbrukas för 
uppvärmningen. I hushåll i Sverige görs uppskattningen att cirka 40 % av färskvattnet som 
förbrukas i hushållen värms upp (Erik Olofsson Augustsson, muntligt 2009-12-21). För att kunna 
sätta upp realistiska mål bör första steget vara en installation av flödesmätare vid utflödet av 
varmvattnet.  För att ytterligare öka motivationen till att arbeta mot att minska 
färskvattenförbrukningen är det av betydelse att visualisera framstegen för personalen. Genom 
att sätta upp exempelvis grafer i mässen, som fungerar som personalens måltids- och fritidsrum, 
där förbrukningen tydligt kan ses kan personalen se målet att sträva efter samt förbrukningen i 
nuläget (Yrjö Aitola, muntligt 2010-02-01).  

En långsiktig åtgärd är kartläggandet av färskvattenförbrukningen ombord. Genom bättre 
kunskap om förbrukningen kan åtgärderna anpassas direkt efter förbrukaren. En kartläggning 
över kundernas färskvattenförbrukning är därför ett utmärkt sätt att arbeta vidare på detta 
examensarbete.  
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7. Diskussion 
I denna del av rapporten diskuteras kring de resultat som framkommit i samband med 
litteraturstudien och undersökningen/mätningarna ombord. Även en närmare diskussion kring 
de didaktiska aspekterna i utbildningen samt närmare förklaringar till urvalet av innehåll till 
utbildningen presenteras.  

Lärandets betydelse i samband med detta examensarbete är av extra stor vikt då det är vuxna 
som skall undervisas. Trots att vuxna personers demokratiska medverkande på många olika 
arenor i samhället har vant dem till att lära om och lära nytt (Gustafsson & Mouwitz 2008) 
innebär det inte att förändringsarbetet kommer att ske lätt. Då de flesta vuxna har en bild av 
verkligheten innebär också ett erkännande om att någonting nytt måste läras ett erkännande 
om att den existerande världsbilden är felaktig (Rogers 2007).  

Utifrån enkätundersökningens resultat (se bilaga 2) där majoriteten av respondenterna ansåg sig 
vara kunniga, men inte fullärda, inom området hållbar utveckling kan resultaten tolkas som att 
de inte har en bestämd världsbild angående området. De 6 % som ansåg sig vara mycket 
kunniga inom området kan anses ha en bestämd världsbild. I och med detta resultat och 
resultaten från enkätfrågan (se bilaga 1 samt 6.2.3.1) där respondenterna skulle nämna tre ord 
som beskrev begreppet hållbar utveckling, kan förändringsarbetet bedömas bli relativt enkelt. 
Då ingen av respondenterna kände till de tre dimensionernas betydelse kommer deltagarna i 
utbildningen behöva förändra sin existerande världsbild. Jag anser inte att lärandet av nytt 
kommer att vara den största utmaningen i detta examensarbete då endast 6 % av 
respondenterna kan anses ha en djupt förankrad bild av begreppet hållbar utveckling. Jag anser 
att utmaningen istället är att förändra befälsnivåns vanor och attityder inför möten med 
problem i det dagliga arbetet.  

Behovet av att arbeta mot förändring av vanor och attityder bekräftas också av resultaten från 
svaren från enkätfrågorna angående intresse av miljöfrågor i det dagliga arbetet samt 
tryggheten av att framföra förbättringsförslag om miljön till kollegorna (se bilaga 1 och 2). 2 % 
av respondenterna ansåg sig inte ha intresse för miljöfrågor i sitt dagliga arbete samtidigt som 
majoriteten av respondenterna ansåg miljön ha en central eller mycket central roll i arbetet. 
Hälften av respondenterna kände sig trygga med att framföra förbättringsförslag samtidigt som 
31 % kände sig mycket trygga med att framföra förbättringsförslagen. Detta innebär att det finns 
en god grund till förändring av vanor då de flesta anser sig kunna framföra förslag. Det krävs 
dock ett arbete med ändring av attityd mot miljöarbetet. De 2 % som anser sig vara 
ointresserade av miljöfrågor i sitt arbete kan ha avgörande betydelse för hela fartygets 
verksamhet om de sitter på höga positioner ombord.  

För att underlätta lärandet är det även viktigt att komma ihåg att teori och praktik hör ihop. För 
att befälsnivån skall kunna skapa en förståelse för arbetet mot en hållbar utveckling krävs att 
personerna kan införliva den kunskap de mottar med sig själva. Det krävs att de ska kunna 
relatera kunskapen till det egna livet (Bron & Wilhelmson 2007). Det är viktigt att begreppet 
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hållbar utveckling möter de sammanhang och mål som befälsnivån själv har och utifrån det kan 
bygga vidare på sina kunskaper för att få en tydligare bild av begreppet hållbar utveckling 
(Olsson 2005). Införlivande av kunskap kommer i sin tur också bidra till skapandet av en 
gemensam tolkning av begreppet hållbar utveckling, som alla kan relatera till. Därav även 
behovet av exemplifiering med hjälp av färskvattenförbrukningen ombord.  

7.1 Struktur för förändring 
I samband med genomförandet av förändringar är det viktigt att minnas att alla stora beslut 
fattas av landcheferna, men att önskemålen från fartygen tillgodoses till så stor grad som 
möjligt. För att kunna följa den specifika processmodellen som valts ut i samband med detta 
examensarbete (se 6.1) så krävs ett engagemang från deltagarna till utbildningen. Utöver 
talarens vädjan om att deltagarna frivilligt skall ändra sina vanor (se 6.1) vädjar talaren även till 
lyssnarens intresse av att frivilligt lyssna. För att underlätta deltagarnas förmåga att ta till sig 
informationen och ändra sina vanor är det därför viktigt att innehållet förmedlas på ett 
okomplicerat sätt för att nå till så många som möjligt. Förmedling av information anses vara en 
drivkraft som leder till långsamma förändringar vilket är att förespråka vid målet om att en vana 
skall bli långsiktig (Lindén 2001). Jag anser också att det förändringstryck som omgivningen 
förmedlar är av betydelse för att skapa en motivation för genomförandet av förändringarna. 
Samtidigt är genomförandet av förändringar som skapar fler handlingsmöjligheter än 
exempelvis målen att enbart minska och effektivisera energi- och resursanvändningen oftast 
lättare att motivera till dem som berörs av förändringarna (Wärneryd et al 2002). Jag tror att en 
kombination av alla dessa ovan nämnda påverkande faktorer är ett bra sätt för att försöka 
uppnå en förändring på ett så smidigt och långsiktigt sätt som möjligt.  

Ett sätt att tydliggöra betydelsen av omgivningsstrukturerna och förändringstrycket från 
omgivningen är att se över profileringen mot en mer hållbar utveckling.  

7.1.2 Profilering mot en mer hållbar utveckling 
I dagsläget är det viktigt för alla företag att det finns en stark profilering mot hållbar utveckling 
och då främst med fokus på miljöprofileringen. För att profilen skall bli synbar utåt mot kunden 
är det viktigt att hela företaget tror på och har anammat arbetet mot en hållbar utveckling 
(Laurell & Jonsson 2007).  

För att uppnå en hållbar profilering krävs att företaget sätter upp mål. Det är viktigt att dessa 
mål är realistiska då de skall verka till att utveckla företaget och inte hämma intresset för att 
försöka uppnå målen. (Lindén 2001; Edvardsson & Hansson 2006) En effektiv målstyrning 
förutsätter i sin helhet att målen både vägleder och motiverar ett handlande som leder i den 
riktning som är önskvärd (Edvardsson  & Hansson 2006). Det är också viktigt att komma ihåg att 
dessa målsättningar kan ändras, både höjas och sänkas, efter behov (Lindén 2001). Möjligheten 
till förändring är extra viktig då det finns vissa abstrakta strukturer och traditioner i alla 
organisationer som styr hur de anställda handlar i en situation. Om målen inte kan anpassa eller 
förändra dessa abstrakta strukturer så kommer ingen förändring att ske, då förändringen 
motarbetas av någonting mer inpräntat (Hallgren & Ljung 2005). Detta mer inpräntade kan vara 
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faktumet att det finns vissa vanor och beteenden som är av avgörande betydelse för hur vissa 
vardagssysslor löses (Lindén 2001).  

I och med den stora uppmärksamhet och bevakning som miljö fått av media är specifikt 
miljömålen av stor betydelse i samband med arbetet för en profilering mot en hållbar 
utveckling. 

Miljömålen skall fungera som ett ideal som skall strävas efter och efter vilket det egna beteende 
skall anpassas. Det är dock viktigt att miljömålen sätts på en nivå som inte är högre än den som 
finns i de vanliga hushållen i land. Enligt Tekniska direktören, Tony Öhman, ligger rederiernas 
miljöarbete cirka 10 år efter det som sker i land vilket också påverkar vilka miljömål som sätts 
upp. I samband med arbetet med miljöprofileringen bör det också uppmärksammas att 
kryssningsverksamheten inte är livsnödvändig men medför stor miljöpåverkan. Ett av målen 
kommer dock aldrig att vara att avveckla kryssningsverksamheten. Utöver de beteendemässiga 
förändringarna är det också viktigt att komma ihåg att en viktig aspekt med miljöarbetet även är 
ihågkommandet av att lösningen på problemen, främst miljöproblem, ligger i att blicka framåt 
mot nya teknologiska framsteg som i sin tur förhoppningsvis medför att mänskliga aktiviteter 
inte behöver ha en fullt så negativ miljöpåverkan (Wärneryd et al 2002). 

7.2 Vad om begreppet hållbar utveckling skall finnas med i 
utbildningen? 
Att välja rätt innehåll för utbildningen om hållbar utveckling med specifikt fokus på 
färskvattenförbrukningen är utan tvekan viktigt om befälsnivån skall utveckla sina kunskaper till 
en nivå som gör det möjligt för dem att möta de utmaningar som världen står inför (SOU 
2004:104). Att lära sig om hållbar utveckling kräver en öppenhet för ämnesövergripande och 
tvärvetenskapliga synsätt. Det ”normala” lärandet som de flesta är vana vid inkluderar ofta ett 
vetenskapligt tanke- och analysmönster (SOU 2001:104). I samband med begreppet hållbar 
utveckling skall befälsnivån motta information som berör många områden och därutöver också 
områden som tidigare inte varit så ihopkopplade. Detta krav på öppenhet inför nya sätt att 
tänka kan både visa sig bli en fördel eller ett hinder för utvecklingen inom verksamheten. Detta 
genom att den enskildas helhetsbild av verksamheten ökar och kunskaperna växer men 
samtidigt så får detta inte ske på bekostnad av de ansvarsområden som finns ombord.  

7.2.1 Hållbar utveckling – historik och tolkning 
Eftersom faktakunskaper utgör grunden för förståelse och kunnande är det viktigt att 
utbildningen innehåller grundläggande fakta. Därmed är en historisk presentation av begreppet 
av högsta intresse. Det är dock viktigt att utbildningen lämnar utrymme för reflektion, då fakta 
utan reflektion sällan leder till utveckling och lärande (Bron & Wilhelmson 2007).  

För att alla i befälsnivån skall få en gemensam tolkning att ty sig till är det viktigt att alla känner 
till vad som sker inom den egna verksamheten. För befälsnivån innebär det att de får lära sig 
förstå en bit av den stora produktionskedjan de arbetar inom samtidigt som de lär sig se det 
ekonomiska resultatet på ett nytt sätt, kopplat till en hållbar utveckling (Boström & Sandstedt 
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2004). För att kunna leda verksamheten mot en mer hållbar utveckling är det viktigt att 
deltagarna, utöver betydelsen av Brundtlandkommissionen, inser begreppets betydelse på 
global nivå. Bland annat genom att veta att FN utsett åren 2006-2014 som åren där hållbar 
utveckling skall vara ett prioritetsområde (SOU 2004:104).  

Befälsnivån skall även uppmärksammas på tolkningsmöjligheten och den valda tolkningen av 
begreppet hållbar utveckling. Jag anser, precis som Olsson (2005), att det är viktigt att 
befälsnivån introduceras till en tolkning så att verksamhetens utveckling får vissa gemensamma 
drag så att en enighet kring grunddragen byggs upp. I en linjeorganisation är det kanske till och 
med av större vikt att det finns gemensamma grundläggande drag. Utan gemensamma 
grundläggande drag kan det enligt Dicander Alexandersson et al (2001) bli lättare för befälsnivån 
att glömma att det är helhetens resultat som är avgörande för ett företags framtid och inte 
enbart det som sker på en enskild avdelning. Att arbeta utifrån samma tolkning kan även göra 
det lättare att motarbeta att mycket energi och onödiga resurser läggs på bland annat 
utkämpande av revirstrider mellan de olika avdelningarna. Jag anser att det är ytterst viktigt att i 
samband med en utbildning som skall utveckla verksamheten att personalen har några 
grundstenar som de kan använda i sitt dagliga arbete, samtidigt som dessa grundläggande 
kunskaper med all sannolikhet kommer att underlätta kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna samt mellan de olika fartygen. Kommunikationen är av stor betydelse då bland 
annat miljöproblemen ofta är så komplexa att den enskilda individen sällan kan se 
konsekvenserna av sina handlingar. Komplexiteten i sig leder till ett omöjliggörande av motiv 
som skulle vara helt befriade från den enskilda individens erfarenheter i vardagslivet (Wärneryd 
et al 2002). I och med detta faktum så behövs gruppen som helhet och utbildning som upplyser 
om en större helhet.  

Deltagarna skall även uppmärksammas i det dilemma som tolkningen av begreppet i detta 
examensarbete (se 6.2.3.1) skapar genom att det egentligen endast är principen om fysisk 
bärkraft som är av stor betydelse. Utan den ekologiska bärkraften finns inget att fördela mellan 
generationerna eller mellan de individer som lever idag. Utan naturens resurser finns inget liv på 
jorden. Det är av ytterst vikt att befälsnivån får en förståelse för begreppet hållbar utvecklings 
innebörd då de utan den förståelsen inte kan skapa indikatorer som kan ge information om 
ekologiska, sociala och ekonomiska tillstånd. Vikten av att kunna skapa indikatorer blir 
avgörande när jämförelser mellan mätenheter och skilda systemnivåer skall göras (Lindén 2001). 
Det är av stort intresse för Viking Line att kunna jämföra indikatorer fartygen emellan och 
därmed arbeta mot en hållbar utveckling.  

7.3 Hur kan begreppet hållbar utveckling appliceras till 
färskvattenförbrukningen ombord?  
För att en individ skall kunna hushålla med resurser förutsätts kompetenser i form av kunskap 
och färdighet (Wärneryd et al 2002). Eftersom det är deltagarnas individuella erfarenheter som 
tillåter dem att kritiskt granska den information som presenteras (Bron & Wilhelmson 2007) är 
det viktigt att det som presenteras om begreppet hållbar utveckling skall kunna integreras med 
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de förutsättningar och traditioner befälsnivån innehar (Olsson 2005). Applicerandet av 
begreppet hållbar utveckling till färskvattenförbrukningen kommer, i och med deltagarnas 
kännedom om ämnet och problematiken sedan tidigare, minimera risken för tillbakavisandet av 
informationen. De individuella erfarenheterna deltagarna har med sig till förändringsarbetet och 
utbildningen, kan ha en både negativ och positiv inverkan på mottagandet av informationen. 
Detta i och med att presentationen av nytt kan efter en kritisk granskning antingen tillbakavisas 
eller mottas med stort intresse. I detta fall anses mottagandet av ny information inte bli ett stort 
problem (se 7). För att förändringsarbetet skall bli lyckat krävs att begreppet hållbar utveckling 
får en stark verklighetsförankring och genom det en hög konkretiseringsgrad (Olsson 2005).  

Genom färskvattenförbrukningen demonstreras även förmågan av att upprätthålla den 
levnadsstandard som finns utan att utarma resursbaser. Eftersom det är lättare att justera vanor 
som inte får några större konsekvenser för de vanor som finns för bekvämlighet (Lindén 2001) 
så är en minskning av färskvattenförbrukningen ett passande första mål i en mer hållbar 
utveckling. Ett mer livsstilsförändrande exempel än färskvattenförbrukningen skulle antagligen 
möta större hinder och därmed även försvåra mottagandet av information om hållbar 
utveckling. Eftersom mottagandet av information och lärandet även påverkas av omgivningen 
(se 7.1) är det viktigt att det fall som presenteras är autentiskt. Ett autentiskt fall anses kunna 
underlätta befälsnivåns förmåga till att förstå, och i den mån det behövs, förändra deras 
antaganden om världen (Bron & Wilhelmson 2007).  

7.3. 1 Den ekonomiska drivkraften mot hållbar utveckling 
Den största ekonomiska drivkraften för att minska färskvattenförbrukningen ombord på 
fartygen är att då minskar även energianvändningen ombord (se 6.4.1). Eftersom en av de 
största kostnaderna för att bedriva verksamheten är bränslekostnaderna ligger det i allas 
intresse att minska dessa. Det är dock i dagsläget endast möjligt att sätta upp konkreta mål för 
minskningen av totala färskvattenförbrukningen. Det är även viktigt att ständigt kontrollera att 
vattnet inte värms upp till mer än att kranvattnet som förbrukas inte har en högsta temperatur 
högre än 60°C, så att risken för skållning minskas (Erik Olofsson Augustsson, muntligt 2009-12-
21).  Vissa fartygs åtgärdsplaner på att dra om rören så att en direkt förbränning av bränsle för 
uppvärmning av varmvatten inte sker är en ypperlig lösning och borde vara aktuell på alla fartyg. 
Vid omdragning av rör blir vinsten direkt synlig i och med att bränsleförbrukningen minskar 
omgående. För att motivera fartygspersonalen till förändring är det viktigt att tydliggöra hur en 
minskning av varmvattenförbrukningen även minskar energiförbrukningen ombord (Yrjö Aitola 
2010-02-01). Vid införandet av flödesmätning samt kartläggning av kundernas förbrukning kan 
även en mer långsiktig minskning åstadkommas.  

Vad gäller de styrmedel, lagar och skatter som påverkar sjöfarten är EU:s krav på minskningen 
av svavel i bränslet (se 6.3.2) även det en av de största ekonomiska drivkrafterna för minskning 
av färskvattenförbrukningen. I och med att bränslet kommer att öka i pris finns en ekonomisk 
drivkraft till att minimera alla andra kostnader. Under senaste åren har det blivit mer 
uppmärksammat att utfärdandet av direktiv och förbud inte är det effektivaste sättet att arbeta 
mot en hållbar utveckling. Tanken är snarare att människorna själva skall inneha viljan och 
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verktygen för att åstadkomma förändring. Det slutgiltiga målet är att människan skall ta till sig 
olika problem och göra dessa till sina egna att lösa (Adenling 2007). Jag är ense med Adenling 
om att det mest effektiva och långsiktiga sättet att uppnå hållbar utveckling är att göra det till 
allas angelägenhet. Om alla känner sig delaktiga och betydelsefulla kommer deras engagemang 
att bli långvarigt samtidigt som det sker ett förebyggande arbete då människorna redan har 
verktygen för att arbeta mot en hållbar utveckling. Detta mål är dock svårt att uppnå, precis som 
Olsson (2005) uttrycker det så kan utmaningen knappast bli större, inte minst med tanke på att 
målet om hållbar utveckling skall vara gemensamt för hela världens befolkning.  Lindén (2001) 
påpekar dock att positiva styrmedel som rabatter eller bonus har bättre effekter än de negativt 
påverkande styrmedlen. Dessa uppnår sitt syfte att väcka intresse för att genomföra de önskade 
handlingarna och samtidigt engagera och uppnå fler positiva effekter samt att handlingen 
bibehålls som aktiv under en längre tid. Jag anser att det är viktigt att se båda sidorna av saken 
innan ett styrmedel införs, samtidigt som jag håller med Lindén (2001) om att positiva styrmedel 
är att rekommendera framför negativa. De ekonomiska drivkrafterna för en hållbar utveckling är 
därmed många, inte minst de marknadsmässiga fördelarna.  

7.3.2 Den ekologiska drivkraften mot hållbar utveckling 
Människans påverkan på ekosystemet påvisas sällan direkt oavsett om det sker i stor eller liten 
skala. Vid de tillfällen en direktpåverkan syns handlar det ofta om katastrofer med stora 
punktutsläpp eller andra faktorer som inte var tänkta att inträffa. Det är därmed svårt att se en 
förändring på kort sikt, däremot kommer fler och fler konsekvenser att synas på längre sikt 
(Lindén 2001). Det är dock ofta så att eftersom miljöproblemen inte är omedelbara så baseras 
inte förändringar på människans egen nytta och därmed kan motivationen för förändringar 
sjunka. Trots att miljöproblemen blir mätbara först på längre sikt betyder det dock inte att inga 
synbara faktorer finns än. Ofta saknas kunskap och möjlighet till att se de faktiska 
förändringarna i naturen då exempelvis resursflöden döljs och därmed inte helt kan kontrolleras 
av individen. Att de synbara indikatorerna saknas leder till att individen kan distansera sig från 
problemet och därmed sakna förmågan att konkretisera konsekvenserna för sig själv (Wärneryd 
et al 2002). Det är viktigt att befälsnivån ombord på fartygen har goda kunskaper om effekterna 
för att kunna miljöanpassa sin verksamhet ännu mer.  

Trots vetskapen om existensen av dessa miljöproblem som kommer att uppkomma i framtiden 
kan det vara svårt för den enskilda individen att göra kopplingar mellan eget beteende och 
miljöns tillstånd på ett rationellt plan. Exempelvis så kan kopplingen mellan växthuseffekt samt 
försurade skogar vara svårt att uppfatta. Media underlättar inte heller alltid förståelsen då 
informationen ibland kan vara motsägande. Därmed skapas en svårförståelig komplexitet hos 
individen som i sin tur endast syns som en hotbild som manar till handling (Wärneryd et al 
2002). Det nämnvärda är dock att trots olika bilder som målas upp om miljöproblematiken är de 
flesta enade om att de frågor som rör miljön har en positiv laddning. Miljöengagemanget är 
stort och i princip vill alla ta ansvar för miljön både för de kommande generationernas skull och 
för vår egen skull (Edwarsson & Hansson 2006). 
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Det är förväntat att bättre kunskap tillåter befälsnivån att formulera sina åsikter och därefter 
anpassa sitt vardagliga liv till ett mer miljöanpassad leverne (Lindén 2001). Jag anser precis som 
Olsson (2005) att det är viktigt att miljöperspektivet blir lika självklart som de ekonomiska och 
sociala bevekelsegrunderna i samband med planering. En ekologisk drivkraft skapas då genom 
att berörda får insikt i de aspekter som miljöåtgärden kommer att leda till. Dessa aspekter 
påverkar ofta miljön positivt även utanför fartygen. I många fall som exempelvis vid minskning 
av avgasutsläpp så är den positiva påverkan global.  

7.3.3 Den sociala drivkraften mot hållbar utveckling 
Det är för ingen en nyhet att alla måste dra sitt strå till stacken avseende hållbar utveckling. Det 
är ingen som längre tror att det handlar om att endast begränsa kemikalieanvändning och att 
minska utsläppen utan nu handlar det om att ändra den egna livsstilen (Laurell & Jonsson 2007). 
Denna ändring av livsstil behöver inte gå till extrema nivåer utan i många fall handlar det om att 
hämma sitt omedelbara begär och därmed flytta fokus till att det finns andra människor på 
jorden idag och i framtiden som dessa resurser skall delas med (Carlson & Pålsson 2008). En 
social dimension av begreppet hållbar utveckling skall därför framhäva betydelsen av att 
resurser, inflytande och makt fördelas rättvist. Det är viktigt att alla människor har tillgång och 
rätt till social service samtidigt som individen skall känna sig trygg och delaktig i samhället (SOU 
2004:104). 

Den sociala drivkraften är inte alltid positiv, utan kan även vara negativ exempelvis i samband 
med ändring av resmönster och färdväg då dessa i hög grad är omvärldsberoende (Lindén 2001). 
Det är dock viktigt att komma ihåg att trots att 70-80 % av svenskarna uppvisar intresse för att 
köpa miljövänliga produkter (Laurell & Jonsson 2007) så betyder det inte att det är så utan kan 
betyda att det finns en social press i att inte uttrycka sig annorlunda. Det svåraste är att trots 
sociala påtryckningar från omgivningen så förblir vissa av beteenden oreflekterade vanor. Så 
länge inte konsekvenserna av beteendet uppenbarar sig för konsumenten förblir dessa 
beteenden oförändrade. I och med utbildningen för befälsnivån uppmärksammas befälsnivån 
angående färskvattenförbrukningen, som ofta är en oreflekterad vana, och de kan därmed 
arbeta mot en förändring (Lindén 2001). 

En stor del av den sociala drivkraften mot hållbar utveckling kommer med all sannolikhet från 
människans vilja av att vara en god människa. Att göra exempelvis miljöanpassade lösningar är 
för många människor en fråga om moral som tycks vara oberoende av andra människors tankar 
då drivkraften för att verka för det gemensamma goda är högt (Boström & Sandstedt 2004). Den 
sociala drivkraften kan sammanfattas som beroende av både inre och yttre drivkrafter. Den inre 
drivkraften handlar om egna bedömningar, kunskaper och värderingar medan den yttre 
drivkraften handlar om påverkan från samhällets stödjande funktion (Lindén 2001).  

Lindén (2001) påpekar också vikten av stödet från samhälleliga stödjande strukturer som 
arbetar mot en mer hållbar utveckling. I de fall där samhället stödjer utvecklingen har också 
anpassningen gått fortare än i de fall där samhällets strukturer inte stödjer anpassningen. I 
samband med Viking Lines verksamhet kan denna samhälleliga struktur anses vara ledningen 



Tanja Vaara                                      Viking Line Abp 
Examensarbete  KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 

 46 

och landscheferna, och i och med deras stora påtryckningar för en hållbar utveckling kommer 
också befälsnivån lättare att adaptera efter det som krävs för att uppfylla den sociala drivkraften 
från bland annat ledningen. En trygghet i att ge sin åsikt till känna är en förutsättning för 
förändring. I detta fall är det många i befälsnivån som känner sig trygga i att framföra sina 
åsikter (se 7). Den sociala drivkraften för förändring mot en bättre miljö i alla sammanhang kan 
antagligen därför lätt sammanflätas med de centrala diskussionerna inkluderande förändring 
och förbättring.  

Det viktigaste i samband med sociala drivkrafter är dock ändå att komma ihåg att en hållbar 
utveckling kräver demokratiska arbetsmetoder. Det är därför viktigt att utbilda befälsnivån så 
att de kan förstå varför de arbetar mot en hållbar utveckling (SOU 2004:104). Den sociala 
drivkraften kan vara påtvingande, men jag anser också att det är viktigt att utbilda befälsnivån 
så att dessa får med sig nya sätt att handla och nya värderingar inför framtiden.  

7.3.4 Sammansatta drivkrafter för förändring mot hållbar utveckling 
”Varje människas enskilda beslut, inköp och handlingar sprider sig som ringar på vattnet genom 
hela industrisamhället, genom samhällssektorer, förbi nationella gränser och globalt, och ger 
också konsekvenser långt in i framtiden.” (Carlson & Pålsson 2008). 

Det är idag ingen tvekan om att den produktion och konsumtion som finns i många avseenden 
skadar ekosystemen och därmed kan anses utgöra ett hot mot den hållbara utvecklingens mål 
om att den kommande generationen skall ha möjligheten till ett gott liv (Kågesson 1993). 
Dagens krav formuleras utifrån önskemålet om att det anspråk som människan gör på naturen 
måste förändras. För att uppnå denna förändring krävs en förändring av produktion och 
konsumtion samt införandet av nya beteendemönster på samtliga nivåer i samhället (Wärneryd 
et al 2002). Förebyggande insatser har under de senaste åren blivit mer och mer aktuella inom 
företagen och deras verksamhet. I samhället har det också uppmärksammats att om 
förändringar skall till så måste det ske i hela samhället för att miljöproblemen skall kunna 
åtgärdas fullkomligt (Jamison 2003). För att skapa en kunskapsmässigt homogen grupp kring 
strävan mot en hållbar utveckling är det viktigt att kunskap och information om ämnet når alla 
delar av verksamheten (Lindén 2001). Om en negativ förändring skett på grund av en viss 
påverkan skulle en förbättring kunna tänkas ske genom en omvänd handling. Om 
konsumtionsmönstren och en alldeles för hög resursförbrukning skulle användas till minskat 
konsumtionsmönster och en mindre resursförbrukning så borde miljön ta mindre skada. Det bör 
dock här uppmärksammas att minskat konsumtionsmönster skulle leda till mindre rörelse av 
pengar och därmed en minskning av de ekonomiska resurserna som rör sig i samhället.  

Det är viktigt att det finns en social drivkraft för den ekologiska aspekten, då ekonomin ofta tar 
en automatisk plats i alla diskussioner, miljöns plats är inte lika given (Ohlsson 2005). Under de 
senaste åren har betydelsen för miljöanpassningsprocessen kommit att kännetecknas av 
ansvarstagande från individer, olika ideella föreningar, näringsliv samt demokratisk medverkan 
(Olsson 2005). Den allmänna känslan som sedan skapats bland människorna är att det är dags 
att göra någonting för miljön, inte bara av politikerna utan av alla individer (Adenling 2007). 
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Miljöfrågorna har utvecklats från att vara en angelägenhet för en grupp ”gröna-vågare” till att 
vara en angelägenhet för alla (Boström & Sandstedt 2004). Det har skapts en relation mellan 
jaget och miljön samtidigt som det finns en relation mellan individen och kollektivet. Dessa 
relationer har i sin tur lett till att de flesta anser att den enskilda skall agera för det bästa för 
hela kollektivet (Adenling 2007). De enskilda individerna som skall agera för det bästa för hela 
kollektivet är individer som lever i hela världen. Då hållbarhetsproblematiken anses vara global 
är det hela världens folk som skall förenas i att försöka nå hållbar utveckling (Olsson 2005). 
Detta tänkande har även lett till att miljöproblematiken blivit en intressant vinstkälla. Då 
konsumenterna börjat ställa krav på företagen och produkterna har företagen fått en morot för 
att miljöanpassa sin verksamhet (Bodlund et al 2009). Att tillgodose miljöintresset hos 
konsumenten är därmed, för vinstens skull, eftersträvansvärt (Edvardsson & Hansson 2006).  

Jag anser att i många aspekter är Viking Lines sammansatta drivkraft mot en mer hållbar 
utveckling konkret och saklig. Dock finns brister i exempelvis marknadsföringen av miljöarbetet 
ombord på fartygen. Inom Viking Lines verksamhet används inte miljöintresset hos 
konsumenterna som intressant inkomstkälla. Jag anser att Viking Line borde ta med 
miljöaspekterna i marknadsföringen för att kunna öka den ekonomiska vinsten med hjälp av den 
ekologiska och sociala aspekten. Jag tror att Viking Line skulle vinna mycket på att bygga på 
konsumenternas miljöintresse då de redan befintliga kunderna på så vis skulle känna att de gjort 
ett hållbart val samtidigt som marknadsföringen även skulle locka till sig de mer miljömedvetna 
kunderna. För att fånga dessa medvetna kunder är det viktigt att ledningen tar tillvara och drar 
nytta av kundernas efterfrågan på miljöarbetet och miljölösningar ombord. Viking Line borde ta 
till sig att redan idag, utöver sopsortering och inköp av miljömärkta produkter, börja utropa att 
de minsann cyklar till jobbet istället för att ta bilen. Att tala om en ovilja mot miljöanpassning 
uppfattas däremot inte som socialt gångbart (Adenling 2007). Jag anser att bristen av 
miljöanpassning i marknadsföring kan av kunderna uppfattas som att företaget inte arbetar mot 
en mer hållbar utveckling. Omgivningstrycket baseras då på en känsla snarare än på fakta vilket i 
sin tur kommer att slå på den ekonomiska aspekten inom företaget.   

Jag anser också att trots att det av intervjuerna framgår att det finns ett stort intresse bland 
fartygspersonalen att arbeta med hållbara lösningar så är mottagandet av de bestämmande 
personerna svalt. Detta kan, enligt mig, tänkas bero på att tiden från idé till genomförande 
ombord är lång, vilket också är en nackdel för företagets arbete mot en mer hållbar utveckling. 
Jag anser att Viking Line i längden skulle vinna på att ta tillvara initiativen som kommer från 
fartygspersonalen och utvärdera åtgärderna som eftersträvas. Det är viktigt att försöka bryta 
trenden om att bara för att sättet som använts i 20 år fungerar än idag så betyder det inte att en 
förändring inte behövs.  

För att Viking Lines förändringsarbete mot en mer hållbar utveckling skall bli möjligt är det 
passande att börja med det konkreta målet som är minskning av färskvattenförbrukningen. 
Detta då färskvattenförbrukningen berör alla tre dimensionerna tydligt. Det är dock viktigt att 
arbetet kontinuerligt leds framåt och uppmärksammas av alla inom företaget. Jag tror att Viking 
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Lines verksamhet kommer att bli mer hållbar om företaget blir bättre på att sammanlänka de tre 
dimensionerna.  

7.4 Hur kan färskvattenförbrukningen ombord minskas samt hur kan 
befälsnivån arbeta vidare mot en hållbar utveckling?  
Det har redan uppmärksammats att förändrade konsumtions- och rörelsemönster kombinerade 
med ökad resursförbrukning lett till att de ekologiska systemen har hamnat i obalans 
(Edvardsson & Hansson 2006). Erik Dahmén, professor i ekonomi, skrev redan 1968 en 
debattbok Sätt pris på miljön som uppmanar just till att sätta pris på miljön. Enligt honom sker 

ett missbrukande av naturresurserna endast på grund av att dessa är gratis eller mycket billiga. 
Om det är gratis eller billigt så finns, enligt honom, inget behov av att snåla med resurserna. 
Enligt honom skulle en prissättning av resurserna automatiskt leda till en minskning i 
användning.  

I samband med verksamheten ombord är det dock inte möjligt att utgå ifrån att sätta pris på 
färskvattnet. Det är först under de senaste åren som prissättning av färskvatten införts i Sverige 
vilket innebär att kunderna antagligen skulle se en vattenmätare som negativt inslag i deras 
resande med företaget. Samtidigt kräver en speciell prissättning av färskvatten mycket 
förberedelse, verktyg och indikatorer för att genomföras på ett sådant sätt att både företaget 
och kunderna är nöjda med lösningen. I och med detta behov av att ha både nöjda kunder 
samtidigt som företaget skall gå med vinst kommer mer och mer krav att ställas på alla de 
anställda och deras kunskaper samt handlingsförmåga för att skapa en sådan syn på naturen och 
på de möjligheter som finns för att skapa en riktning mot en mer hållbar utveckling (Wärneryd 
et al 2002). Ombord på Viking Line innebär detta, enligt mig, att det är viktigt att befälsnivån 
anammar ett sådant sätt gentemot en mer hållbar utveckling att resten av personalen kan se 
dem som förebilder och därmed tycka att en minskning av färskvattenförbrukningen är en 
självklarhet.  

Det är också viktigt att komma ihåg att färskvattenförbrukningen är en miljöfråga som 
befälsnivån kan se som åtkomlig (Boström & Sandstedt 2004). De kan själva påverka utgången 
av resultatet vilket innebär att deras deltagande kommer att vara av betydelse, vilket i sin tur 
förhoppningsvis kommer att skapa en motivation till ett långsiktigt arbete mot hållbar 
utveckling.  

7.4.1 Minskning av färskvattenförbrukningen ombord 
Det är först under de senaste åren som behovet av att minska färskvattenförbrukningen 
uppmärksammats. Detta har lett till att vattenbesparande åtgärder under en lång tid inte funnits 
med på listan över miljöanpassade handlingar i de undersökningar som gjorts i Sverige. Detta 
har också lett till att vattenbesparande åtgärder inte bedömts som särskilt angelägna (Lindén 
2001, Wärneryd et al 2002). En anledning till bristen på vattenbesparande åtgärder i samhället 
kan antas vara en brist på diskussion kring det resurshållande samhället och dess innebörd, 
samtidigt som många i samhället känt att det hittills inte behövts mer omfattande förändringar 
(Wärneryd et al 2002). Det är egentligen först under de senaste åren i samband med att alla 
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bostadshus i Sverige skall energideklareras som vattenbesparande åtgärder uppdagats som 
viktiga åtgärder. Dessa åtgärder rekommenderas mest på grund av den energibesparing som 
åstadkommes i samband med minskad förbrukning av vatten. I och med dessa förändringar så 
har vattenbesparande åtgärder blivit en del av många personers privata liv och därmed också en 
del av deras erfarenheter som de kan applicera i sitt arbete.  

Den största faktorn till slöseri med färskvatten kan anses vara den lätta tillgången till det, om 
det exempelvis inte skulle finnas duschar i hytterna skulle färskvattenförbrukningen vara mycket 
lägre än det är i dagsläget. Lätt tillgänglighet till ett rimligt pris leder lätt till en förändrad livsstil 
(Lindén 2001). Trots att tillgången påverkar färskvattenförbrukningen mot en ökning betyder 
det inte att alternativet är att göra duscharna mindre tillgängliga. I dagens samhälle är det viktigt 
för konsumenterna att konsumera vad de vill och när de vill och i den mängd som de själva 
önskar (Adenling 2007) vilket innebär att en restriktion på kundernas färskvattenförbrukning 
skulle gå emot hela den centrala idé som finns i samhället och därmed med all sannolikhet 
minska antalet kunder ombord på fartygen.   

Den tydligaste möjligheten till minskning av färskvattenförbrukningen ombord anser jag märks i 
samband med jämförelse mellan flödena och förbrukningen (se resultat 6.4.1) där 
Helsingforsfartyget m/s Gabriella tydligt uppvisar stor förbrukning samtidigt som flödena i dusch 
och handkran är högre än rekommenderade. Även ombord på m/s Mariella redovisas stor 
förbrukning, men endast flödet i handkranen överstiger det rekommenderade flödet, vilket kan 
vara orsaken till att m/s Mariella har något lägre förbrukning än m/s Gabriella. Orsaken till att 
förbrukningen ombord på Helsingforsfartygen är hög i jämförelse med de andra fartygen kan 
vara att passagerarna befinner sig ombord under en längre tid.  

Det som är värt att uppmärksamma extra är flödena från duscharna ombord på m/s Cinderella 
samt m/s Viking XPRS. Båda fartygens strypningar saknas. Detta bör åtgärdas snarast.  

Förbrukningen per dygn per person är av UNICEF beräknad till 180 liter, vilket skulle innebära att 
den är jämförbar med m/s Cinderella passagerare där majoriteten av passagerarna är ombord i 
22 timmar. Förbrukningen ombord på m/s Cinderella är dock hälften så stor. Förbrukningen 
ombord på fartygen inkluderar all förbrukad vatten ombord, även från kranarna i köken 
etcetera. På Helsingforsfartygen är förbrukningen runt 120 l/ passagerare per resa vilket innebär 
att under ett dygn skulle en passagerare förbruka 240 liter vilket är mycket jämfört med 
UNICEFs värden. Detta kan bero på att Helsingforsfartygen ofta har mer familjer som 
passagerare och därmed större sällskap som exempelvis duschar, men jag anser att en stor del 
av den stora förbrukningen beror på att flödena i duscharna och kranarna är för höga. De höga 
flödena gör duschandet behagligt och därmed ökar också tiden för passageraren i duschen. Den 
lägre förbrukningen ombord på m/s Cinderella kan delvis bero på att fartyget avgår klockan 
18:00 vilket gör att de flesta har duschat före de stiger ombord eftersom sittningarna till 
måltiderna är i nästan direkt anslutning till ombordstigningen. Trots att antalet duschande 
passagerare är färre är förbrukningen relativt hög.  I och med att denna uppsats inte tar hänsyn 
till kundens beteende är de enklaste möjliga åtgärderna att se över flödena i duschar och 
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handkranar så att dessa inte är för höga. Även införandet av flödesmätare av varmvatten för 
framtida förbättringsmål är att rekommendera. 

Det är också viktigt att alla i befälsnivån blir uppmärksammade på målet om minskning av 
färskvattenförbrukning samt åtgärdsprogrammet då jag anser som Dicander Alexandersson et al 
(2001) att om alla vet vad som förväntas av dem när ett förbättringsarbete startas så ökar också 
sannolikheten att alla kommer att arbeta mot samma mål. Adenling (2007) poängterar också 
vikten av de sociala interaktionerna i samband med skapandet av nya kunskaper. För att arbetet 
skall vara framgångsrikt måste en kontinuerlig gemenskap växa ur olika krafter. För att detta 
skall vara möjligt ser Adenling (2007) en tydlig koppling mellan sociala strukturer och sociala 
handlingar. I Viking Lines verksamhet innebär detta att det på befälsnivån måste skapas 
gemensamma mål som följer de mål som ledningen ställer, samtidigt som det måste ske en 
ständig social interaktion för att framsteg skall ske.  

Enligt Wärneryd et al (2002) är det viktigt att, i samband med färskvattenförbrukning, se till att 
de berörda parterna är upplysta om flödena. Att inte känna till och inte kunna kontrollera 
flödena leder till en så kallad friställning av ansvar. Utan kunskap om flödena kan befälsnivån 
tänkas kunna undvika att se problematiken samtidigt som de inte behöver ta ansvar för sina 
handlingar. I samband med vattenförbrukningen är det om möjligt ännu mer viktigt med 
kunskap om förbrukningen för befälsnivån då de grundläggande resursflödena är osynliggjorda 
och till stor del förgivet tagna (Wärneryd et al 2002). Det enligt Adenling (2007) återkommande 
temat för att förhindra överkonsumtion är att spara och hushålla. Adenling påpekar vikten av att 
oavsett vad, vara återhållsam och eftersträva en minskning, reducering eller helt 
avståndstagande för att åstadkomma så liten miljöpåverkan som möjligt.  

Jag anser att miljöproblemen som exempelvis slöseri med naturresurser löses även med hjälp av 
effektivare resursanvändning och bättre utnyttjande av de förnybara källorna. För att detta skall 
vara möjligt så anser jag precis som Wärneryd et al (2002) att det krävs en viss täthet i staden, 
byn eller fartyget för att de oftast nya tekniska investeringarna skall bli lönsamma och därmed 
så ses att kopplingen mellan de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala aspekter är 
mycket viktig. De är sammanflätade i varandra då en åtgärd skall vara ekonomiskt gynnsam, 
samtidigt som den skall ge bättre miljöanpassning och leda till samma eller ökad kundkrets.  

I samband med minskning av färskvattenförbrukningen ombord kommer fartygspersonalen 
presenteras ett färdigt, enkelt, åtgärdsprogram. Detta för att de i detta första fall skall slippa 
söka efter kunskap om miljöområdet och därefter göra sina beslut. Det är mycket lättare att 
endast följa direktiv och efter närmare bekantskap med begreppet hållbar utveckling i sitt 
arbete, arbeta mot en mer hållbar utveckling med hjälp av de egna idéerna.  
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8. Slutsatser 
Den möjligtvis viktigaste slutsatsen i detta examensarbete är faktumet att fartygsmiljön är en 
mycket speciell miljö och att den därmed ställer speciella krav på utbildningen som presenteras 
för befälsnivån. Det är denna speciella arbetsmiljö som fungerat som underlaget vid val av 
befälsnivån som första viktiga målgrupp för utbildningen.  

Utbildningen om hållbar utveckling är extra viktigt för fartygspersonalen då fartygsvärlden inom 
de flesta områden ligger upp till 10 år efter utvecklingen som skett på land. Examensarbetet var 
från början tänkt att handla om miljö och resurser, men det ändrades då det är viktigt med en 
balans mellan miljö och hållbar utveckling. Detta då önskemålet om ekonomiska argument skall 
finnas med då dessa är av betydande orsak i en verksamhet.  

En koppling av begreppet hållbar utveckling och färskvatten kan ske ombord på fartygen där alla 
tre dimensionerna ekologi, ekonomi och sociala aspekter finns närvarande. För att kopplingen 
skall bli så tydlig som möjligt är det viktigt att klarlägga färskvattnets betydelse i alla 
dimensionerna samtidigt som en kontinuerlig uppföljning är nödvändig. Denna kontinuerliga 
uppföljning kan göras exempelvis genom att redovisa olika grafer i mässen. Detta både 
uppmärksammar problematiken och sprider informationen om färskvattnets betydelse ombord.  

Detta examensarbete uppmärksammar även betydelsen av ledningens närvaro och engagemang 
vid genomförandet av förändringar som förväntas ge långsiktiga resultat.  

En speciellt inriktat studie har genomförts för att visa flera olika åtgärder som är praktiskt 
genomförbara inom Viking Lines fartyg. Sambandet mellan åtgärderna och en hållbar utveckling 
tydliggörs och motiveras med pedagogiska underlag. Även betydelsen av att synliggöra 
åtgärderna är av betydelse för att engagemanget från fartygspersonalen skall förbli aktivt.  
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Bilagor 

Enkät          Bilaga 1 

Denna enkät är helt anonym och sammanställs automatiskt. Svaren kommer att användas som 
underlag inför den utbildning som befälsnivån skall ha om hållbar utveckling. Svaren skall även 
fungera som underlag till Tanja Vaara:s examensarbete för Kungliga Tekniska högskolan, som även 
miljöutbildningen är en del av.  

 

*Obligatorisk 

 

Hållbar utveckling * Vilka tre ord kopplar Du ihop med begreppet hållbar utveckling? 

 

Hållbar utveckling * Anser Du Dig vara kunnig inom ämnet hållbar utveckling?  

 1 2 3 4  

Nej, inte alls kunnig 
    

Ja, mycket kunnig 

 

Arbete ombord * Anser Du Dig vara intresserad av miljöfrågor i Ditt arbete?  

 1 2 3 4  

Nej, det kan jag nog inte påstå 
    

Ja, Miljön har en mycket central roll 

 

Känner Du Dig trygg med att framföra förbättringsförslag om miljön till dina kollegor *  

 1 2 3 4  

Nej, Jag brukar känna mig ganska osäker 
    

Ja, Jag känner mig mycket trygg 
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Miljöarbete ombord * Känner Du att Du har tillgång till alla verktyg som krävs för att kunna 
miljöanpassa fartygsverksamheten ännu mer?  

 1 2 3 4  

Nej, jag saknar alla verktyg 
    

Ja, jag har alla verktyg som krävs.  

 

Utbildning * Vad önskar Du att en utbildning om hållbar utveckling skall ta upp? 

 

 

Angående framtiden * Om Du fick föreslå en förändring som kunde åstadkomma en miljöförbättring 
ombord, vad skulle Du föreslå? 

 

 
0

 

Skicka
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 Resultat från enkätfrågorna 2 – 5     Bilaga 2 
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4. 

Känner Du Dig trygg med att framföra 
förbättringsförslag om miljön till dina kollegor?
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5. 
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Teori          Bilaga 3 

Denna bilaga är en sammanställning om begreppet hållbar utveckling. Det är utifrån den 
samlade informationen i denna bilaga som innehållet till utbildningen valts ut.   

1 Utveckling av begreppet hållbar utveckling 
Det som förde detta kontextberoende begrepp, hållbar utveckling, till allmänhetens vardag var 
Brundtlandkommissionen som 1985 tillsattes av FN för att genomföra en miljö- och utvecklings 
utredning. Deras uppgift bestod i att försöka bryta negativa miljö- och utvecklingstrender 
samtidigt som internationella samarbeten skulle anta en modernare form (Olsson 2005). 
Miljöpåverkan var ingenting nytt, tvärtom har den varit den mänskliga utvecklingens ständiga 
följeslagare. Det är dock först under de senaste decennierna som människan har fått ett behov 
av att sätta ord på denna påverkan och hitta sätt för analys av människans miljöpåverkan. Målet 
idag är att försöka hitta metoder och kunskaper som i sin tur kan bidra till en minskning av 
problemen alternativt förebygga problemens uppkomst (Holm 2008). 

I Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som publicerades 1987, 
presenterades begreppet hållbar utveckling som en central del av rapporten. Rapporten 
presenterade definitionen av begreppet hållbar utveckling på ett generellt, övergripande och 
principiellt sätt. Det konkreta som presenteras i rapporten, med avseende på hållbar utveckling, 
var kommissionens förslag om en FN-deklaration för att styra staternas arbete mot en hållbar 
utveckling (Olsson 2005). Enligt Brundtlandkommissionens rapport definieras begreppet hållbar 
utveckling som:  

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov (Brundtland, 1987). 

Brundtlandkommissionens rapport påvisade också att mänskligheten har möjligheten att uppnå 
en hållbar utveckling och därmed tillfredställa dagens behov utan att kompromissa med 
framtida generationers möjligheter att tillfredställa sina. För att uppnå en hållbar utveckling 
presenterade rapporten flera olika faktorer som ansågs påverka den hållbara utvecklingen. En av 
de faktorer som poängterades var att teknologiska och sociala organisationer behöver förbättras 
så att allting sker optimalt. Tanken med optimeringen var att undvika allt som sker överflödigt 
eller i onödan (Perspectives of sustainable development, 1987). 

Trots att begreppet hållbar utveckling fick ett internationellt genomslag i samband med 
Brundtlandkommissionens rapport skulle det dröja till 1992 innan hållbar utveckling återigen 
skulle komma upp på FN:s agenda. FN konferensen i Rio de Janeiro 1992 hade som tema miljö 
och utveckling och kom att bli den hittills största miljö- och utvecklingskonferensen FN haft. 
Begreppet hållbar utveckling var även här ett av nyckelorden. Målet med Riokonferensen var 
dock inte att skapa en klarare definition utan att manifestera vikten av att arbeta mot hållbar 
utveckling. För att arbeta mot en hållbar utveckling hade Riokonferensen som syfte att 
konkretisera sätt som kunde realisera arbetet med hållbar utveckling (Olsson 2005). Det var 
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under Riokonferensen som begreppet hållbar utveckling för första gången gavs en tydlig social, 
ekonomisk och ekologisk dimension (Boström & Sandstedt 2004). Konferensen betonade även 
vikten av handlingsprogram på de olika nivåerna: regionala, nationella och lokala samt 
betydelsen av att arbeta på alla dessa nivåer. Utöver att bara betona betydelsen av 
handlingsprogrammen presenterades en detaljerad och omfattande handlingsplan för hållbar 
utveckling. Denna handlingsplan skulle komma att bli av stor betydelse för arbetet mot hållbar 
utveckling (SOU 2004:104). I Riodeklarationen framkom också principen om att den som 
smutsar ned även skall betala, den så kallade polluter pays principen. Därmed kan det sägas att 
Rio deklarationen anses ha bringat ett mer praktiskt och lokalt orienterad perspektiv till det som 
Brundtlandkommissionen framförde (Olsson 2005).  

Även det senaste världstoppsmötet i Johannesburg 2002 behandlade miljöfrågor. Det specifika 
med mötet var fastslåendet av att all utveckling måste vara en integration mellan ekonomiska, 
ekologiska och sociala faktorer, det vill säga all utveckling måste vara hållbar. Under mötet 
behandlades också jordens bärkraft och det faktum att människans ekonomiska bärkraft redan 
då överskred jordens bärkraft med cirka 25%. Faktumet att 15% av jordens befolkning svarade 
för 55% av konsumtionen kom att lyfta många blickar mot västvärlden och det stora ansvar som 
ansågs ligga hos industriländerna. Utveckling av långsiktiga lösningar på produktions- och 
konsumtionsmönster ansågs nu till största del vara industriländernas uppgift (SOU 2004:104). 
Begreppet hållbar utveckling ansågs fortfarande vara ett globalt begrepp, men Johannesburg 
konferensen visade att alla länder måste ta ansvar för den miljöpåverkan de åstadkommer.  

Även bevarandet av naturresursbasen för ekonomisk och social utveckling presenterades som 
ett av målen för konferensen. Dessa mål bekräftade det som redan Riokonferensen 1992 enats 
om, men även nya mål tillkom där vattenhushållningsmålet var ett av dem (SOU 2004:104). 

Under 1990-talet skedde även en ökning av miljötänkande i Sverige, inte minst inom politiken 
där alla partier nu började tala om miljöfrågorna. Miljömedvetenhet hade också utvecklats till 
att bli ett säljargument och kunde utnyttjas som positivt i samband med marknadsföring 
(Terlinden 2007). Miljöfrågorna i sig har under många decennier varit viktiga samhällsfrågor, 
men med varierande intensitet, men nu finns tydliga tecken på att intensiteten återigen ökar. 
Intensitetsökningen märks tydligt i samband med konsumtion där hela 70-80 procent av 
svenskarna anses vara intresserade av att köpa miljöanpassade varor (Laurell & Jonsson 2007). 
Utöver viljan att förändra vanor finns redan idag många väl invanda vanor som att sortera sopor 
vilket tyder på att begreppet hållbar utveckling anammats i nationell skala. De tidsintervall som 
krävts för att få det förändrade beteendet till en vana har varit relativt kort (Lindén 2001) vilket 
tyder på stort intresse hos befolkningen. 

Trots att begreppet hållbar utveckling har och har haft en central roll i många officiella 
diskussioner inbjuder begreppet än idag till frågan: ”Vad är hållbar utveckling?”. Frågan besvaras 
på olika sätt beroende på vem som svarar och i vilket sammanhang, då begreppet hållbarhet i 
högsta grad är kontextberoende. Begreppets relevans och djup varierar mellan olika nationer, 
organisationer och människor vilket kan vara både en för- och nackdel. Ett kontextberoende 
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begrepp kan anpassas mer ändamålsenligt än om en specifik mall redan skulle finnas. Enligt 
Bruntlandkommissionens deltagare var målet aldrig att göra en tydlig definition av begreppet 
utan målet var alltid att det skulle vara anpassningsbart och tolkningsbart i olika medlemsstater, 
organisationer och annan verksamhet som kan tänkas arbeta mot hållbar utveckling. Dessa 
rapporter har båda bidragit till ett allt mer ökande arbete med hållbar utveckling samtidigt som 
hållbar utveckling blivit ett grundbegrepp i all miljödiskussion som äger rum (Olsson 2005). 

För att visa betydelsen av ett arbete mot en mer hållbar utveckling har det även tillkommit EU-
direktiv för att minimera miljöpåverkan och för att uppnå en mer hållbar utveckling. Direktiven 
har kommit att vara både direkt och indirekt miljörelaterade och innefattar områden som 
kemikalier, vattenhantering och energieffektivisering (Bodlund et al 2009).  

I samband med arbete med hållbar utveckling är det viktigt att komma ihåg att det skall tas 
hänsyn till de tre olika dimensionerna, ekonomi, sociala aspekter samt miljö och att dessa tre 
hänger samman. De tre dimensionernas integrering har under de senaste åren framhävts ännu 
påtagligare än tidigare. Trots detta framställs ekonomisk tillväxt som förutsättningen för 
utveckling, men här är det viktigt att komma ihåg att en hållbar ekonomisk utveckling inte kan 
uppnås om miljön konstant försämras (SOU 2004:104). En ekonomisk utveckling kan ses hållbar 
utifrån faktumet att det finns pengar att tjäna i de fall naturresurser kan sparas genom 
effektivisering av exempelvis teknik (Edvardsson & Hansson 2006).  

1.2 Tolkning av hållbar utveckling  
”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar 
utveckling och göra det till en verklighet för människor över hela världen” (sagt av Kofi 

Annan, fd generalsekreterare FN) 

Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling i form av utveckling som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina 
behov innehåller nyckelordet behov. Behov är i detta fall ett globalt begrepp innefattande även 

de fattigas behov vilket lett till att Brundtlandkommissionens rapport även fått ett 
rättviseperspektiv.  Den handlar om en fördelning mellan olika generationer, samtidigt som den 
indirekt även handlar om en mer rättvis fördelning mellan de rika och fattiga (SOU 2001:2). 
Kommissionen betonar därav att det är alla människor på jorden som delar en gemensam 
framtid och inte bara en del av världens befolkning (Olsson 2005). Brundtlandkommissionen kan 
anses utgå från att mänskliga behov är startpunkten för de olika överväganden som måste göras 
(Edvardsson & Hansson 2006).  

Brundtlandrapporten lyfter fram betydelsen av ekonomisk tillväxt som en nödvändighet för att 
ge alla människor ett skapligt liv. Det som sammanflätar Brundtlandrapportens ekonomiska 
tillväxt med den ekologiska synvinkeln är att den anser att den ekonomiska utvecklingen måste 
styras så att inte jordens resurser töms och därmed hotar den framtida generationens välfärd 
(Anderberg 1996). Brundtlandkommissionen berör därmed faktumet att en ekologisk tillväxt bör 
vara socialt och ekologiskt hållbar, men det poängteras att en ekonomisk tillväxt är nödvändig 
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för att åstadkomma en hållbar utveckling. Målet anses vara ökat välstånd och välbefinnande 
världen över, speciellt i utvecklingsländer där utvecklingen anses behöva ta fart (Olsson 2005). 

En sammanflätning av världens länder har också lett till att länderna idag är beroende av 
varandra, vilket i sin tur lett till behoven och rättviseaspekten blivit än mer uppmärksammade. 
Detta beroendeförhållande som skapats har också lett till att vår livsstil och politik påverkar och 
påverkas av andra och att många av våra beslut är av högsta intresse för även andra länder (SOU 
2004:104). Utöver faktumet att ett lands beslut påverkar ett annat framgår också ett långsiktigt 
utvecklingsperspektiv där arbetet utöver den egna generationen också skall se till de kommande 
generationerna (Olsson 2005).  

För att kunna utföra en tolkning av begreppet hållbar utveckling krävs dock inblick i andra 
dokument än bara Brundtlandkommissionens rapport. Begreppet hållbar utveckling ansågs i 
början av 1990-talet rentav tappa sitt innehåll och bli meningslöst om det inte sattes in i ett 
sammanhang (Wärneryd et al 2002). I och med Riokonferensen kopplades dock ekonomi, 
ekologi och sociala faktorer ihop tydligare än Brundtlandrapporten lyckades med och därmed 
skulle inte de tre dimensionerna längre ses som oförenliga poler utan som integrerande 
faktorer. Grundtanken hade blivit att miljöhänsyn skulle vara en integrerad del i alla aspekter av 
samhällsliv och ekonomisk verksamhet (Adenling 2007). Riokonferensen behandlade världens 
framtid utifrån ett mer praktiskt och globalt generellt perspektiv, vilket gav mer klarsynthet på 
Brundtlandrapportens globala problemorientering (Olsson 2005). 

 

Figur 7 Integration av de tre dimensionerna av hållbar utveckling (Giddings et al  2002) 

Då avsaknaden av ett konkretiserande av det abstrakta begreppet hållbar utveckling anses vara 
till begreppets fördel har ingen specifik definition arbetats fram. Frånvaron av en klar och tydlig 
definition ger utrymme till lokala tolkningar som leder till att begreppet är anpassningsbart i 
olika kulturer och sociala sammanhang (SOU 2004:104). Redan i Brundtlandkommissionens 
definition ses att ett stort utrymme ges till alla länder då en definition av dagens behov är olika i 
olika länder och mellan olika människor (Lindén 2001). Det kommer med all sannolikhet inte att 
finnas en tolkning av begreppet hållbar utveckling som är användbart i hela världen. För att 
lyckas med detta skall strategin för hållbar utveckling integreras med förutsättningarna och 
traditionerna lokalt. Det är dock viktigt att komma ihåg att trots att begreppet ändrar praktisk 
tillämpning från land till land så är hållbar utveckling ett globalt mål (Brundtlandkommissionen 
1987).  
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I detta examensarbete kommer hållbar utveckling tolkas som fyra grundläggande 
huvudprinciper, som från början sammanställts av William Lafferty och Merle Jacobs, men finns 
redovisade i Olsson 2005. Det är viktigt att komma ihåg att dessa huvudprinciper är baserade på 
värdegrunder som passar in i de värdegrunder som jag delar. Dessa grundläggande principer 
lyckas sammanställa det som de olika världskonferenserna velat förmedla och som diskuterats 
ovan.  

1. Principen om fysisk bärkraft (ekologisk rättvisa). 

I samband med hållbar utveckling anses en av grundpremisserna vara att jordens bärkraft är 
begränsad, det vill säga att vi inte kan förbruka utan att ta hänsyn till att mängden är begränsad. 
Denna bärkraft sätter ramar för den mänskliga utvecklingen och därmed också för den 
samhälleliga expansionen. I Brundtlankommissionens rapport uttrycks detta som följande ”Ett 
minimikrav är att en hållbar utveckling inte hotar de naturliga system som utgör grunden för 
livet på jorden, det vill säga atmosfären, vattnet, jordarna och organismerna”.  

2. Principen om solidaritet mellan generationerna (generationsrättvisa). 

För att uppfylla generationsrättvisa skall dagens behov tillgodoses utan att de kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Det är vår skyldighet att lämna 
efter oss minst lika bra livsbetingelser som vi själva har. Denna punkt kan också tolkas som att 
framtida generationer skall lämnas med samma eller fler och bättre valmöjligheter än vi själva 
haft.  

3. Principen om solidaritet inom innevarande generation (global rättvisa). 

Jordens resurser skall delas rättfärdigt. Detta innebär att den rikare delen av världen måste 
reducera sin förbrukning och att en ökning måste ske i de fattigare delarna av världen.  

4. Principen om medborgerligt deltagande (participatorisk rättvisa). 

För att uppnå hållbar utveckling förutsätts en ökad medvetenhet om de olika problemen som 
hållbarhet kan innebära. Bidragandet till lösningar bör ske på individnivå och inte endast av till 
exempel politiker. Det skall ses som ett demokratiskt ansvar och rättighet att få vara med vid 
problemanalys, val av lösning samt vid genomförandet av förbättringen.  

I alla dessa principer skall hänsyn tas till alla de tre dimensionerna ekonomi, sociala aspekter 
samt ekologi. Dessa principer är tänkta att fungera som underlag vid skapandet av strategier för 
den egna verksamheten. Detta leder i sin tur till att en tolkning av begreppet hållbar utveckling 
till den egna verksamheten beror mycket på vilka möjligheter och behov som finns att ställa om. 
Detta omnämns ofta som allmän lokal förändringsbenägenhet (Olsson 2005). En tolkning av 
begreppet hållbar utveckling kan också göras på den individuella nivån. På den individuella nivån 
kan begreppet tolkas att handla om attityder, värderingar och handlingar som kan ta sig i uttryck 
på olika nivåer (Lindén 2001).  
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Det får inte heller glömmas att begreppet hållbar utveckling också innehåller en helhetssyn på 
samhällets och människors förutsättningar, problem och behov. För att uppfylla alla behov och 
lösa problemen förutsätts en helhetssyn där åtgärderna inom det ekonomiska, sociala och 
ekologiska skall förstärka varandra. I samband med Viking Lines verksamhet kan begreppet 
hållbar utveckling i hög grad ses som en vilja om att värna de givna resurserna, men samtidigt ha 
kvar kunderna och gå med en ekonomisk vinst. Resurseffektivisering kan ses som ett givet mål i 
samband med hållbar utveckling, då den påverkar både det sociala och ekonomiska i världen 
(SOU 2004:104). I Viking Lines fartyg är minskningen av färskvattenförbrukningen ett självklart 
mål mot ett mer hållbart samhälle.  

De flesta tolkningarna av begreppet hållbar utveckling är antropocentriska, det vill säga 
människocentrerade. I de antropocentriska tolkningarna värderas naturen eller andra fenomen 
utifrån hur värdefulla de är för just människan. Därav blir människans omgivning en samling 
resurser som människan fritt kan utnyttja och förvalta till sin egen fördel. 
Brundtlandkommissionens mål för de kommande generationerna är i högsta grad 
antropocentriskt då målet är att vårda naturen så att den fortsätter att förse människor med det 
de kan behöva (Holm 2008). Detta är denna antropocentriska syn som många anser ha orsakat 
dagens ekologiska kris. Människans handlanden har inte tagit hänsyn till annat än mänskliga 
intressen vilket nu lett till att det finns många som ifrågasätter det antropocentriska sättet att se 
på samhället. Ifrågasättandet av den antropocentriska synen är dock ingen nyhet då många 
miljörörelser gjort detta under en längre tid (Terlinden 2007). 

Sammanfattningsvis har Brundtlandkommissionens vaghet lett till att innebörden av begreppet 
kan tolkas på många olika sätt vilket i sin tur inneburit att hållbar utveckling i sig kan fås att 
överensstämma med de flesta visionerna om utveckling och önskvärda framtider (Wärneryd et 
al 2002). Det anmärkningsvärda är att begreppet hållbar utveckling är ett begrepp vars innehåll 
varierar med politik, kultur och till viss del även med religion. Den gemensamma nämnaren är 
dock de globala målen om att fattigdomen skall avskaffas och leda till en utveckling av livsstilar 
samtidigt som befolkningsökningen skall hejdas. Att eftersträva jämlikhet och demokrati är 
också två centrala mål med begreppet, som precis som de andra ovan nämnda begreppen skall 
arbetas med inom ramen för det som kan anses vara ekologiskt godtagbart (Boström & 
Sandstedt 2004). 
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 Åtgärdsplan        Bilaga 4 

För att uppnå målet om långsiktig minskning av färskvattenförbrukning skall följande åtgärder 
genomföras: 

Flödesmätning av dusch och handkran i 
hytterna. 

Flödena i varje hytt skall mätas en gång varje 
år. Flödena skall även mätas i samband med 
att reparation av dusch eller handkran gjorts. 
Vid avvikande flöde från 12 l/min för dusch 
samt 6 l/min för kran skall strypningarna i 
duschen ses över och handkranens flöde 
justeras tillbaka till 6 l/min.   

Flödesmätning av kökskranar Flödesmätningar i kökskranar skall utföras en 
gång per år. Vid avvikelse från 12 l/min skall 
flödet justeras tillbaka till detta. Om någon 
uppmärksammar ökat flöde är denne skyldig 
att rapportera detta till sin närmste chef som 
skall se till att föra behovet av justering vidare.  

Färskvattenpåfyllning Vid påfyllning av färskvatten skall en kontroll 
av tankning ske, så att ingen överfyllning sker.  

Minskning av färskvattenförbrukning 

 

Det är allas ansvar att i sitt dagliga liv se över 
de naturresurser som förvaltas. Att minska 
färskvattenförbrukningen är allas ansvar. Detta 
kan göras genom exempelvis avstängning av 
duschen under intvålningen. 

 

För att uppnå en minskning av färskvattenförbrukningen är det också viktigt att personalen 
regelbundet uppmärksammas angående behovet av att minska färskvattenförbrukningen. 
Denna påminnelse skall ske regelbundet, men minst två gånger per år. Påminnelsen kan ske i 
den form som passar den ansvariga.  

Andra alternativ värd att ta i beaktning är: 

Installering av luftinblandande munstycken i handkranarna och duschar alternativt om det 
behövs installera helt nya blandare i handfat och dusch. 

Mät varje hytts vattenförbrukning som sedan visas på en infodisplay i hytten. Detta kan sedan 
med informationsskyltar kopplas samman med CO2-belastning, energianvändning, temperatur 
med mera.  
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Sätt upp information om att ”hjälp oss arbeta mot en hållbar utveckling – Slösa inte med 
vatten”.  

Skapa morötter/ tävling mellan fartygen som får bonus för bästa uppföljning i minskning 
etcetera.  
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