
Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Fisk som outnyttjad resurs 
- en undersökning av svensk konsumtion och gastronomi 

ställt i relation till japansk sjömatskultur 
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

Datum: 2017-06-09     Författare: Ted Hallberg & Zakarias Åhlén 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C,     Examinator: Inger M Jonsson 

Examensarbete 15 hp                  Handledare: Stefan Wennström 

Kursnummer: MÅ1607        Betygsbedömd den: 

Provkod: 0101      Betyg: 



	 2	

Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

Examensarbete 

    

 Datum: 2017-06-09 

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete 15 hp 

Kursnummer: MÅ1607 

Provkod: 0101 

Titel på arbetet: Fisk som outnyttjad resurs – en undersökning av svensk konsumtion och 

gastronomi ställt i relation till japansk sjömatskultur 

Författare: Ted Hallberg & Zakarias Åhlén 

Handledare: Stefan Wennström 

Examinator: Inger M Jonsson 

 

Sammanfattning 
 

Inledning: Den svenska fiskeindustrin är lidande av slösaktig resurshantering och ett fiske 

inriktat på endast ett fåtal arter. Kan vi hämta inspiration från en annan fiskekultur för att 

förändra våra egna konsumtionsmönster och skapa en industri med större fokus på 

produktkvalitet och hållbarhet?   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå mönster bakom konsumtion och tillvaratagande av 

sjömat i Sverige och ställa det i relation till Japan med avsikt att se potentiella brister och 

utvecklingsmöjligheter i vår fiskeindustri. 

 

Metod/material: I arbetets teoretiska bakgrund har litteraturinsamlingen utgjorts av böcker, 

vetenskapliga artiklar och rapporter knutna till ämnet. Två kvalitativa intervjuer ligger till 

grund för arbetets resultat. 

 

Resultat: Resultatet visar att fiskeindustrin i Sverige, i många led, har ett bristande fokus 

kring råvarans kvalitet och att information till konsumenten om artbestånd och 

produktkvalitet inte är tillräcklig. Resultatet visar även att Japan är ett föredömligt exempel på 

en sjömatsmarknad med fokus på bra råvaror och hållbar fiskkonsumtion.  
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Slutsats: Studien visar att den svenska sjömatsindustrin är standardiserad, men har stor 

utvecklingspotential. Den svenska konsumenten har begränsade vanor och kunskap gällande 

fiskkonsumtion. Japansk fiskkultur kan fungera som inspirationskälla till förbättring.  

 

Nyckelord: Fisk, konsumtion, svinn, Sverige, Japan 
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Bilaga 3 – Informationsblad



Introduktion 
Fisk har i Sverige genom alla tider varit en betydande källa till näring och haft ett stort 

kulturellt värde som livsmedel. Med tiden har vi gått från ett samhälle byggt på 

självhushållning där allt togs tillvara till en industriell samhällsmodell där vi i allt större 

utsträckning förlitat oss på lättillgängliga, processade och massproducerade 

livsmedelsprodukter, utan att ta hänsyn till vilka effekter det har haft på fisk som resurs. Den 

nutida konsumenten har genom en standardiserad dagligvaruhandel och halvfabrikat i stor 

utsträckning glömt av traditionella tillvarataganden och förlitar sig idag på en fiskindustri som 

symboliseras av effektivitet och storskalighet. Det innebär att endast ett fåtal av alla ätbara 

arter dominerar och det är sällan andra delar än fiskens filéer kommer till användning. Idag 

framhävs emellertid hållbarhet som en ledstjärna för utveckling av livsmedelsbranschen, det 

går inte längre att acceptera svinn av den omfattning fiskindustrin blivit förknippad med. Kan 

vi lära oss något av en annan kultur där traditioner fortfarande lever kvar och råvarans kvalitet 

står i centrum? Allt fler kockar blickar mot Japan för att få inspiration av deras arbetssätt och 

filosofi kring fiskhantering. Inom japansk gastronomi är det vanligt att ta tillvara hela fisken.  

Kan det få oss att tänka om kring vår nuvarande konsumtion och industri för att skapa ett mer 

hållbart fiske och utveckla vårt standardiserade produktutbud? 
 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap 
Det tvärvetenskapliga ämnesområdet Måltidskunskap presenterades år 2001 av Inga-Britt 

Gustafsson (2004) som ett nytt forskningsområde vid Örebro universitet med syfte att främja 

forskning kring måltiden ur ett akademiskt perspektiv. Inga-Britt Gustafsson et al. (2006) har 

utvecklat en modell för forskning av helheten kring en måltidsupplevelse, kallad Five Aspect 

Meal Model (FAMM). De fem aspekterna som tillsammans bygger en måltidssituation enligt 

modellen är Rummet, Mötet, Produkten, Atmosfären och Styrsystemet (Gustafsson et al., 

2006).  
 

Det här arbetet berör främst Produkten, den del av modellen som behandlar mat och dryck, då 

fisk och skaldjur som livsmedel spelar en mycket viktig roll inom restaurangnäringen 

(Gustafsson et al., 2006). Arbetet kommer att behandla produkten utifrån matfilosofi och 

kultur, matlagningstekniker och med ett fokus på produktkvalitet.    
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Arbetet berör också Styrsystemet, den del av modellen som behandlar administration, 

ekonomi och planering (Gustafsson et al., 2006), genom att strukturen i vår marknad och sätt 

att konsumera sjömat behandlas. Det rör ekonomi i den mening att tillvaratagande av 

outnyttjade resurser kan ha ekonomiska incitament. Styrsystemet berör även organisation och 

logistik kring inköp och leverans till restauranger.  
 

Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden kommer först redogöras för svensk fiskehistoria och dess 

utveckling, konsumtionsmönster av sjömat i Sverige samt den problematik som finns kring 

fiske och miljö idag. Efter det följer en beskrivning av japansk fiskekultur, tekniker och 

slutligen den japanska gastronomins inflytande i världen.  

Svensk fiskhistoria och utveckling  
För ökad förståelse kring vårt nutida fiske och sjömatskonsumtion ska det inledningsvis ges 

en kort genomgång av Sveriges fiskerelaterade historia och utveckling.  
  

Havet och närheten till vatten är både historiskt och i nutid en viktig del av den svenska 

identiteten (Ekström, Müller & Nilsson, 2016, s 11). Vi har krigat, rest, handlat och framför 

allt genom alla tider fiskat i våra vatten (ibid.). Fisket pre-industrialism var i stor utsträckning 

småskaligt och främst till för fiskarnas egen konsumtion (Selling, 2009, s 17). Innan 

självhushållningen ersattes av penningekonomi var det en viktig del av det mångsyssleri de 

flesta familjer ägnade sig åt (Selling, 2007, s 99). De lokala och regionala skillnaderna i 

tillvaratagande var stora (Ekström et al., 2016, s 166). Man fiskade sällan mer än det man 

behövde och använde allt från huvud till, i kristider, även fiskens ben (Selling, 2009, s 14).  

De så kallade sillfiskeperioderna, vilka ägde rum innan den egentliga industrialiseringen tog 

fart, innebar att staten beordrade fiskarna att ta upp stora mängder sill vilka exporterades och 

skapade periodvist välstånd längst den bohuslänska kusten (Ekström et al., 2016, s 167). 

Det småskaliga fisket ersattes framåt slutet 1800-talet av det mer industriella fisket (Ekström 

et al., 2016, s 183–185). När kyl och frys gjorde sina intåg i samhället innebar det ett 

betydande steg i självhushållningens nedgång (Selling, 2007, s 99). Gamla förvaringsmetoder 

blev omoderna när de nya teknikerna tillät att man kunde förvara färskvaror under längre tid 

(ibid.). Förvarad mat byttes ut mot färsk- och frysvaror och olika typer av halvfabrikat och i 
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och med att traditioners betydelse minskade försvann också många regionala skillnader i 

förvaringsmetoder och hanteringstekniker av fisk (Selling, 2009, s 24). Detta ledde i sin tur 

till en mer standardiserad dagligvaruhandel och restaurangkultur (ibid.).  
  

Selling (2007, s 104–105) beskriver nedläggningen av fiskeförsäljningsföreningen i Västervik 

år 2002 som ett tydligt exempel på hur fisket konventionaliserats. Föreningen fungerade som 

distributör för stora delar av Östersjökusten mellan Stockholm och Kalmar (ibid.). 

Torghandeln i Västervik gav småfiskarna möjligheter till god avsättning året om, där de 

kunde sälja direkt till kunderna (Selling, 2007, s 105–106). En före detta yrkesfiskare 

beskriver hur det fanns värde i varje liten fångst, fiskade man upp 15 kilo abborre tog man det 

till torget och fick det sålt (ibid.). Det som inte såldes till privatpersoner fanns det lokala 

restauranger som tog hand om. Idag köps och skickas endast stora fångster, från några hundra 

kilo till flera ton, två gånger i veckan, till fiskeauktionen i Göteborg (ibid.). 

Traditionella metoder för tillvaratagande av fisk 
Förvaring av fisk i Sverige och i Norden har haft stor betydelse sedan urminnes tider (Selling, 

2009, s 13). För alla tidigare samhällen har det funnits en problematik kring färskvaror 

(Selling, 2009, s 17). På platser där säsong och klimat inneburit stor tillgång på råvaror under 

vissa perioder och brist under andra har det utvecklats en mångfald av tekniker för att förvara 

mat (Katz, 2012, s 337). Vintertid när det inte fanns tillgång på t.ex. grödor var det av största 

vikt att man tagit tillvara det som fanns i överflöd (Selling, 2009, s 13). Det finns en stor 

bredd i de tekniker för tillvaratagande som utvecklats genom historien. Här följer en 

beskrivning av de mest betydelsefulla för svensk fiskekultur. 
  

Torkning är en uråldrig förvaringsmetod som i de svenska kustsamhällena var en av de 

vanligaste och mest använda metoderna (Selling, 2009, s 18). Oftast hängdes fisken upp mot 

väggar och mellan sjöbodar (ibid.). Där klimatet var fuktigare eller soltimmarna färre behövde 

torkningsprocessen påskyndas, vilket gjordes genom att först röka livsmedlen (Katz, 2012, s 

339). En medeltida teknik vars tillvägagångssätt helt har förändrats i vår tid är gravning 

(McGee, 2004, s 233). Termen gravning härstammar, som ordet antyder, från metoden att 

gräva ner något i marken, men har sedan 1700-talet ersatts av den moderna gravningen 

(McGee, 2004, s 233). Att fermentera fisk i vassle var en vanligt förekommande metod på 

Island, livsmedel framställda med denna metod kallas surmatur, och är ett tydligt exempel på 

att man anpassade sig till det man hade tillgängligt för att förvara livsmedel (Katz, 2012, s 

360). En av Sveriges mest kända rätter är surströmning, vilken tillverkas genom att 
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strömming med hjälp av salt fermenteras under långt tid (Katz, 2012, s 354–355). I Norge är 

rakfisk, öring tillverkad med liknande metoder som surströmming, en klassisk produkt som 

blivit populär på nytt (ibid.). Vidare är förvaring av fisk i ättiks- eller vinägerlösningar en 

vanlig metod, men som kom mycket senare än de ursprungliga förvaringsmetoderna (Katz, 

2012, s 354–355). På den svenska sjömatsmarknaden är en av de vanligaste produkterna 

sillinläggningar, där fiskfiléer först saltas för att sedan konserveras i en lag bestående av 

ättika, socker och vatten med olika smaksättningar (NE, 2017b). 
 

Konsumtion och fiske i Sverige idag 
Följande avsnitt innehåller en redogörelse för dagsläget avseende konsumtion och fiske i 

Sverige. 

Konsumtion 
Research Institutes of Sweden, RISE, har på uppdrag av Världsnaturfonden, WWF, och i 

samarbete med Kungliga vetenskapsakademin, kartlagt den svenska sjömatsmarknaden 

(RISE, 2017). Offentlig statistik kring import, export och produktion har sammanställts, både 

kvalitativa och kvantitativa uppgifter har erhållits från flertalet företag inom den svenska 

fiskbranschen (ibid.). En rapport med sådan översikt samt detaljnivå har enligt RISE aldrig 

tidigare presenterats. En mindre reservation ska göras för exaktheten då vissa arter grupperats, 

och det i vissa fall är oklart om fisk levererats med inälvor urtagna och med eller utan 

huvud. Sammanställningen visar att svenskarna äter i genomsnitt 11 kg sjömat per person och 

år (ibid.). Siffran baseras på fiskfilé och skaldjur utan skal, vilket i hel fisk motsvarar 25 kilo 

(ibid.). Konsumtionen har ökat mellan 2011–2015, men Livsmedelsverkets rekommendation 

att äta sjömat 2–3 gånger per vecka uppfylls fortfarande inte av stora grupper (ibid.). 

Sammanställningen visar att det finns ett hundratal ätbara arter på den svenska marknaden, 

men att tre dominerar helt: lax, torsk och sill/strömming (ibid.). Av de 109 000 ton sjömat 

som konsumeras årligen är 37 600 ton lax, 15 700 ton torsk och 14 400 ton sill/strömming 

(ibid.). Det kan jämföras med kvantiteter hos några andra populära arter: 5 000 ton 

nordhavsräka, 6 200 ton makrill, 1 600 ton rödspätta, 430 ton blåmusslor, 270 ton hummer, 

250 ton bläckfisk, 100 ton piggvar, 80 ton abborre, 16 ton ostron och 6 ton gös (ibid). RISE 

(2017) menar att sjömat har stor potential som både hållbar och hälsosam livsmedelsgrupp, 

men att det hänger på vilka arter som används och med vilka metoder de fångas. Trots den 

stora mängden ätbara arter så konsumerar svenskarna exempelvis fortfarande 15 ton ål varje 

år, en art som är akut hotad (ibid.). Det är därför av stor vikt att öka kunskapen kring vad vi 
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äter och vad som styr våra val. Att skapa sådan förståelse kräver detaljerad statistik, vilket kan 

åstadkommas med relativt enkla medel, främst genom att förbättra rutiner kring insamlande 

och tillämpning av data om fiske (RISE, 2017).  
  

Vanhonacker, Pieniak och Verbeke (2013) har studerat barriärer kring fiskkonsumtion i åtta 

europeiska länder, däribland Sverige. Generellt kan sägas att majoriteten av de europeiska 

invånarna har svårt att uppfylla EU-rekommendationen att äta två portioner fisk i veckan 

(ibid.). Forskningen visar att svenskarna uppfattar färsk fisk som den kategori med högst 

kvalitetsvärde, såväl som bäst ur hälsoaspekt (ibid.). Den svenska konsumtionen domineras 

dock av fryst fisk, vilken upplevs som mer tillgänglig än färsk fisk (ibid.). Fisk ses i Sverige 

som en dyr produkt, men konsumenter uppges vara beredda att betala för god kvalitet (ibid.). 

Det föreligger också en tveksamhet gentemot hel fisk, och konsumenten är mer öppen för 

processade produkter. Konserverade fiskprodukter är den kategori med lägst allmänt gillande, 

men samtidigt den som anses mest tillgänglig (ibid.). Studien visar att det inte föreligger 

några barriärer relaterade till själva fisken som råvara som hindrar svenskarna från att öka sin 

konsumtion, däremot finns vissa etiska orosmoln kring fiskets inverkan på miljön (ibid.). En 

parallell kan dras till MSC1:s senaste rapport, där de uppger att försäljningen av MSC-

certifierad sjömat idag ligger på 28 % av all fisk som säljs i butik (RISE, 2017).   

Fiske i Norden och Sverige 
Fisket i Norden har idag stora svårigheter att möta de komplexa problemen kring fisk som 

naturlig resurs i fråga om biologi, ekonomi och sociologi (Hornborg, 2012, s 16). Ett av 

problemen är en bristande dataföring över fångster, artbestånd, bifångst och vilka 

fiskemetoder som används (ibid.). Bristerna i dataföringen i kombination med att begränsad 

information når konsumenten gör att allmänheten generellt har låg kunskap kring vilka arter 

som finns och i vilken utsträckning (Hornborg, Svensson, Nilsson & Ziegler, 2012).  

Medvetenheten kring fisket har ökat men är fortfarande bristfällig (Ziegler, 2001, s 8). 

Generellt sett är konsumenten intresserad av fiskens ursprung, fångstmetod och tidpunkt för 

fångsten (Ziegler, 2001, s 8). När sådan information framgår uppfattas produkten vara av 

bättre kvalitet (Ziegler, 2001, s 8). Hur fisken tas upp, i avseende mängd och redskap, har stor 

betydelse för kvaliteten (Ziegler, 2001, s 4). I Norge har det gjorts tester för att jämföra 

produktkvalitet mellan nätfångad och krokfångad fisk enligt Quality Index Method (Ziegler, 
																																																								
1	MSC – Marine Stewardship Council	
2 Processen inleds genom att slå in en spik i hjärnbarken, varefter ett snitt görs bakom huvudet 
och ett vid stjärtfenan så att ryggraden blottas och en ståltråd kan föras in genom ryggraden. 
Därefter läggs fisken i isvatten för att tömmas på blod (Meehan & D’annibale, 2012). 
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2001, s 22). Resultaten har visat att krokfångad fisk håller högre kvalitet (ibid.), men 

informationen till konsumenten är inte tillräcklig (Hornborg, 2012, s 16). Andra 

livsmedelskategorier, som grönsaker eller kött, har genomgått stora förbättringar i den 

information och märkning av produkterna som konsumenten kan ta del av (Ziegler, 2001, s 

8).  
 

Konsumenternas efterfrågan har skapat den fiskeindustri som koncentrerar sig på ett fåtal 

arter. Efterfrågan påverkar var fiskaren tar upp sin fångst och vilka arter som tas tillvara på 

(Ziegler, 2001, s 8). Det finns ett stort socialt behov av forskning kring kvantitativa metoder 

som indikerar bestånd och hur fisket går till då konsumenter har intresse av att handla rätt 

samtidigt som det inte finns tillräckliga verktyg för att alltid göra det (Hornborg, 2012, s 16).  

Bristen på kvantitativ, objektiv information har skapat en förvirrad uppfattning om havens 

tillstånd hos konsumenten (Ziegler, 2001, s 8). Sporadiska rapporter varnar för att allting inte 

står rätt till, men den grundläggande informationsbristen gör att konsumenter generellt 

uppfattar fisk som en bra livsmedelsgrupp i förhållande till andra områden man läst mer 

avrådande information kring (ibid.).  
  

Hornborg et al. (2012) menar att rödlistning av arter visat sig fungera utmärkt som 

kommunikationsverktyg, det har ökat medvetenheten hos allmänheten och reducerat barriärer 

mellan myndigheter, yrkesmän och konsumenter. Författarna visar att konsumenten har ett 

stort intresse för frågor gällande utfiskning och rödlistning. Tillgången och omfattningen av 

den information som finns bör emellertid utvidgas för att konsumenter fullt ut ska kunna 

förstå omfattningen av problemen (ibid.).  
 

Svinn och bifångst 
Inom yrkesfisket får man upp en betydande mängd bifångst (Bernes/Naturvårdsverket, 2005, 

s 136). Det kvotsystem som under lång tid använts inom EU resulterar i stora mängder 

bifångst som kastats tillbaka i havet, så kallad dumpning (Hornborg, 2012, s 22). Anledningar 

till dumpning kan vara att fisken är för liten för att sälja, att man får upp diverse oönskade 

arter vid fiske av en särskild art, att man redan fyllt sin årliga kvot av en särskild art eller att 

man har för avsikt att fylla sin kvot med mer värdefull fisk (ibid.). Att rensa fisk på båten och 

dumpa rens i havet är ett sätt att kringgå kvotregler, vilket får skadliga följder för det marina 

livet (Ziegler, 2001, s 13). Hur mycket som dumpas är svårt att uppskatta då varken fiskare 

eller myndigheter dokumenterat det (ibid.). International Council for the Exploration of the 
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Sea, ICES, visar i en undersökning från 2001 att 27 % av all fångst svinnas i något led av 

fångsten och omhändertagandet (ibid.). 
  

Som en åtgärd för att skapa ett hållbart fiske har EU beslutat om en ny fiskepolitik för 

unionen där dumpning ska vara förbjudet (EU-upplysningen, 2016). De nya reglerna om 

bland annat landningsskyldighet började gälla i Sverige år 2015 och tanken är att alla 

medlemsstater ska implementera dem till år 2019 (ibid.). EU har gett medlemsländerna till år 

2020 på sig att återställa beståndet till ett sådant skick att det går att utöva ett hållbart fiske 

utan att bestånden minskar (ibid.). En annan del av det nya regelverket rör information som 

konstituerar att sjömaten måste märkas med art, var den fiskats, med vilka metoder, vilket 

datum och samt namnet på fiskeriet som gjort fångsten (ibid.). Landningsskyldighet innebär 

att hela fångsterna måste tas iland, men fiskaren får inte sälja sådant som går utöver de 

tilldelade kvoterna utan den bifångsten används istället till djurfoder eller komposteras (ibid.). 

Torskbeståndets nedgång i Östersjön har fått många fiskare att övergå till att fiska stora 

mängder skarpsill och strömming för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja, produkter som 

används till djurfoder (Naturvårdsverket, 2005, s 130). Enligt Naturvårdsverket (2005, s 130) 

går mer än hälften av yrkesfiskets fångster till produktion av djurfoder. Samtidigt används 

östersjöns strömming och skarpsill fortfarande i stor utsträckning som matfisk i baltländerna 

(ibid.).  
  

En studie gjord i Nordsjön år 2007 har visat att om dumpning av konventionella arter som 

torsk, kolja och vitling skulle upphöra skulle bestånden av dessa arter öka med 41 %, 14 % 

och 29 % respektive under en tioårsperiod (Hornborg, 2012, s 23). När siklöja fiskas i de 

norra delarna av Östersjön är det löjrommen från de könsmogna honorna som eftersträvas 

(Naturvårdsverket, 2005, s 135). Hanar och icke-könsmogna honor räknas således som 

bifångst, vilka inte utnyttjas kulinariskt. Att dra upp icke könsmogna honor som bifångst 

innebär att de varken kan bidra till siklöjans fortlevnad eller i framtiden utnyttjas för sin rom  

(ibid.).  

 
Japan - historia, konsumtion och fiske 
Då Japan ska användas som kulturell jämförelse i studien följer här en kort genomgång av 

landets historia och tekniker rörande sjömat inom den japanska gastronomin.  
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Japan har under det senaste århundradet gått från en diet främst baserat på vegetabilier till en 

kost med mycket animaliskt protein, socker och fett (Smil & Kobayashi, 2012, s 12). Från att 

ha varit ett uppdelat land vars ekonomi och resurser präglats av jordbruksindustrin genomgick 

Japan på 1950- och 60-talet en omfattande industriell revolution följt av en IT-revolution som 

mer eller mindre utvecklade landet från u-land till i-land på bara en generation (ibid.). Det har 

alltid funnits en stark kultur kring fiskätande men under det senaste århundradet, och i 

synnerhet från 1950-talet och framåt, har den vuxit sig ännu starkare (Smil & Kobayashi, 

2012, s 37). Efter andra världskriget utvecklades ett storskaligt kust- och havsfiske för att 

avhjälpa den matbrist som orsakats av kriget (Ohtsu, 1988, s 181). Även insjöodling som 

traditionellt bestått av karp, ål och regnbåge gjorde stora framsteg och man började odla fler 

arter som silverlax, nors, tilapia och pehereys (ibid.). De utökade odlingarna gav stora 

socioekonomiska fördelar till små lokalsamhällen genom att vidare distribution från 

odlingarna var begränsad och det mesta hölls tillgängligt på lokala marknader till fördelaktiga 

priser (ibid.). Majoriteten av det animaliska protein som konsumeras i Japan idag utgörs av 

sjömat, med 55 kg per person och år (Smil & Kobayashi, 2012, s 37). Möjligheten att 

underhålla en så framgångsrik diet under rådande förutsättningar, då låga fiskbestånd råder, 

förklaras av FAO med att man i Japan har ett lägre matsvinn, är bättre på att omvandla sina 

resurser och allmänt är mer sparsam med maten (Smil & Kobayashi, 2012, s 2). Bara Island 

och Färoöarna har en högre konsumtion per capita (NE, 2017).  
  

Det japanska storskaliga havsfisket är idag tekniskt utvecklat och omsätter procentuellt inte så 

stor del av arbetsstyrkan i fiskbranschen (NE, 2017). Majoriteten är istället småfiskare som 

verkar längst med kusterna (ibid.). Längst kusterna är odling av fisk, ostron, kombu och andra 

alger mycket betydelsefull (ibid.). Japan har en stor mångfald av arter på land och i hav tack 

vare sitt blandade klimat och många regionala skillnader (ibid.). I kombination med att det 

aldrig funnits några betydande begränsningar sprungna ur exempelvis religion gällande diet 

och tekniker kring råvaruhantering har det skapats ett mångfacetterat ätande med många 

utvecklade tekniker (Smil & Kobayashi, 2012, s 9). De religiösa inslagen har genom historien 

snarare främjat gastronomin: shinto som förespråkar yttre och inre renhet, konfucianismen 

som lägger stor vikt vid plikt och disciplin och buddismen som karaktäriseras av mystik och 

intellekt (NE, 2017). Nyckelfaktorer för den japanska gastronomin idag är respekt för 

årstiderna och de primörer som följer med dem, den nära relationen till havet och 

synintryckets betydelse för måltiden (NE, 2017).  
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Traditionella japanska  matlagningstekniker 
De tekniker som presenteras i följande avsnitt är sådana som inte kunnat identifieras i svensk 

matkultur. Vanliga tekniker som torkning har givetvis en plats även i japansk mattradition 

men det är irrelevant att presentera i följande avsnitt.  

  

Katsuobushi är en av de viktigaste marina produkterna inom japansk gastronomi, och en 

stapelvara i hushållen (Hajeb & Jinap, 2015). Katsuobushi är rökta, torkade spån som görs av 

bonitotonfisk, och vid tillverkningen tar man tillvara på avkoket som kokas ner till en pasta 

kallad irori (Hajeb & Jinap, 2015).   
  

En annan stapelvara, som genomgått en gastronomisk utveckling, är fisksås (Katz, 2011, s 

352–353). Vid traditionell tillverkning av japansk fisksås tillsattes enbart salt. På senare tid 

har tekniken utvecklats med hjälp av jäster från soyatillverkning, mjölksyrebakterier och koji, 

vilka påskyndar fermenteringsprocessen och resulterar i fisksåser som är fylliga till doft och 

smak men utan de olustiga lukterna som kan förknippas med de mer traditionella varianterna 

(Hajeb & Jinap, 2015). Ett problem vid fermentering av animaliskt protein är avsaknaden av 

kolhydrater i livsmedlet, därför tillsätts exempelvis ris eller korn vilket skapar en främjande 

miljö för mjölksyrebakterier och påskyndar fermentering (Katz, 2011, s 352-356). Med hjälp 

av spannmål och ovan nämnda katalysatorer är det lättare att producera fisksåser med högt 

gastronomiskt värde även av svinn, inälvor och fiskarter som annars inte har andra 

användningsområden (Hajeb & Jinap, 2015).  
  

Ike jime är en japansk teknik för avlivning av fisk2 som bevarar fiskens smak och fasta textur 

på ett unikt sätt (Meehan & D’annibale, 2012). Processen förhindrar att de enzymer som 

produceras vid fiskens död och det adrenalin fisken kan utsöndra på grund av stress pumpas 

runt i musklerna (ibid.). Adrenalinet skulle ge en besk smak och enzymerna skulle leda till 

likstelhet, som i sin tur inleder köttets föruttnelseprocess (ibid.). Enligt Yosihiri Murata, en av 

Japans främsta kaisekikockar, är fisken som bäst att använda en kort tid innan likstelheten 

inträder, eftersom att halten av aminosyror och glutamat då är som högst och effekten av 

umami upplevs som starkast. Köttet får med den fördröjda likstelheten en betydligt längre 

hållbarhet och även en fastare struktur (ibid.). Murata menar att inom japansk matkultur är det 

																																																								
2 Processen inleds genom att slå in en spik i hjärnbarken, varefter ett snitt görs bakom huvudet 
och ett vid stjärtfenan så att ryggraden blottas och en ståltråd kan föras in genom ryggraden. 
Därefter läggs fisken i isvatten för att tömmas på blod (Meehan & D’annibale, 2012). 
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av yttersta vikt att värdesätta råvarorna, att alltid fråga sig vilket som är det bästa sättet att 

respektera en råvara på (ibid.).  
 

Japanska gastronomins influenser 
Japansk gastronomi har fått stor spridning då kockar världen över inspirerats av dess tekniker, 

filosofi och råvaruhantering. Kända exempel är Ferran Adria, som uttrycker att den japanska 

gastronomin med sin poetiska känsla kring matlagning och fokus på kvalitet var hans 

viktigaste influens under den sista tiden på hans dåvarande restaurang elBulli (FDL, 2012, 28 

september). Pascal Barbot, köksmästare på ikoniska L’astrance i Paris, inspireras av sina resor 

och praktiker i Japan, och använder japanska ingredienser och tekniker dagligen i sitt kök 

(Barbot & Rohat, 2012, s 143–147). På Manresa i Kalifornien inspireras David Kinch av den 

tid han arbetade i Japan, vilket kommer till uttryck i hans råvaror och tekniker, men där han 

även lärde sig hur ett välutvecklat handlag visar sig i presentationen och skapar intryck för 

gästen (Mind of a Chef, 2015, 29 oktober). Samtliga har belönats med tre stjärnor i Guide 

Michelin. Kopplingen till Japan är tydlig även bland Nordens bästa restauranger. Rene 

Redzepi beskriver hur han var så fascinerad av komplexiteten hos japansk gastronomi att han 

flyttade hela sin restaurang Noma till Tokyo för ett tre månader långt gästspel (Swinnerton, 

2016, 13 december). På Magnus Nilssons restaurang Fäviken Magasinet gör han en 

fermenterad pasta av svenska bönor och ärtor, som inspirerats av den japanska metoden för 

tillverkning av misopasta (Nilsson et al., 2012, s 169). Björn Frantzén använde sig av 

avlivningsmetoden ike jime för att höja kvaliteten på sin fisk på dåvarande Restaurang 

Frantzén (Ragnarsson, 2011, 27 september).  

  

Det går att dra starka paralleller mellan Sverige och Japan i flera avseenden. Länderna har i 

stor utsträckning liknande klimat (NE, 2017a). Liksom Sverige har Japan fyra klart 

definierade årstider, där de norra delarna ser långa, kalla vintrar (ibid.). Årstiderna har ur 

gastronomisk synpunkt inneburit säsongsbaserad livsmedelsproduktion, vilket givit stor 

betydelse till förmågan att ta tillvara och förvara råvaror inför snålare tider (ibid.). Båda 

länderna har vidsträckta kuster med rikliga fiskevatten, vilket skapat tradition kring sjömat 

som en grundsten i befolkningens dagliga kost (ibid.).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är förstå mönster bakom konsumtion och tillvaratagande av sjömat i 

Sverige och ställa det i relation till Japan med avsikt att se potentiella brister och 

utvecklingsmöjligheter i vår fiskeindustri.  

 

Frågeställningar: 

• Finns det kunskap att hämta från den japanska matkulturen? 

• Kan vi identifiera och tillvarata outnyttjade arter och svinn?  

• Finns det gastronomiska, ekonomiska och/eller miljömässiga värden i att utveckla 

kunskap och sätt att arbeta med sjömat?  

 

Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs hur studien utförts genom en litteraturstudie samt en fallstudie där 

djupintervjuer ligger till grund för resultatet.  

Litteratur- och databasinsamling 
Vid insamling av material till arbetets bakgrund har uppsatsförfattarna främst förlitat sig på 

vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter som enligt Patel & Davidsson (2011, s 42) är de 

mest främsta källorna till information. Vid sökning av vetenskapliga rapporter har databaserna 

Primo och Food Science and Technology Abstracts använts. Böcker som granskats för vidare 

informationsinsamling har införskaffats på bibliotek relevanta för studiens syfte; Örebro 

Universitetsbibliotek vid Campus Grythyttan samt Hav- och vattenmyndighetens bibliotek i 

Göteborg. Vid sökning av detaljerad statistik och specifika rapporter som har varit svåra att 

finna i böcker och vetenskapliga artiklar har källor med hög trovärdighet kopplat till ämnet 

använts, t.ex. Världsnaturfonden. 

Inklusionskriterier 

- Artiklar som är vetenskapligt granskade. 

- Artiklarna ska finnas tillgängliga i fulltext. 

Exklusionskriterier 

- Inga artiklar på andra språk än svenska eller engelska. 

- Inga kostnadsbelagda artiklar. 
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Metodval 
Den kvalitativa studien har utförts genom en fallstudie (case study) där målet är att 

tillgodogöra sig djupgående kunskaper kring fenomen i sin verkliga kontext (Yin, 2013). Det 

har skett genom två djupintervjuer med ett målinriktat urval av respondenter i avseende att få 

fram detaljerade kunskaper.  

Kvalitativa intervjuer 
Studiens resultat baseras på två kvalitativa djupintervjuer med två respondenter med stor 

expertis kring ämnet. Kvalitativa intervjuer tillåter fördjupning kring respondenternas tankar 

och åsikter på ett sätt som är svårt att åstadkomma med kvantitativa metoder (Bryman, 2008, 

s 413). Utgångspunkten är att låta intervjun hamna där respondenten har sina prioriteringar 

(Bryman, 2008, s 413). Vid kvalitativ forskning kring en specifik fråga är det fördelaktigt att 

välja ut intervjupersoner som förväntas besitta största möjliga kunskap kring det aktuella 

ämnet, snarare än att använda sig av ett sannolikhetsurval (Bryman, 2008, s 350). Då 

forskningen har ett tydligt fokus används semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008, s 416). 

För att inte viktiga delar av forskningsfrågan ska falla bort används en genomarbetad 

intervjuguide, men avvikelser tillåts i syfte att nå ytterligare djup i tankar och åsikter 

(Bryman, 2008, s 413). Intervjuguider anpassas efter varje respondents förväntade kunskaper 

och relevans för ämnet, men vissa grundläggande delar är samma för att uppnå viss nivå av 

jämförbarhet (Bryman, 2008, s 416). 

Efter godkännande av respondenterna spelades intervjuerna in, vilket enligt Bryman mer eller 

mindre är en nödvändighet vid kvalitativa intervjuer (2008, s 428). Inspelning möjliggör ett 

naturligt flöde i samtalet och ger möjligheter till en transkribering där både vad och hur 

respondenten svarar kan noteras (Bryman, 2008, s 428). 

Urval 
Metoden målinriktat urval tillämpas för att ge studien största möjliga relevans (Bryman, 2008, 

s 434). Det innebär att personer med stor kunskap kring forskningsfrågan eftersökts. Till de 

intervjuer som genomfördes som grund för arbetets resultatdel valdes två respondenter ut. 

Båda är mellan 30 till 40 år gamla och är ägare och köksmästare för prisbelönta restauranger i 

Sverige med fisk och skaldjur i fokus och tydliga japanska influenser. Den ena restaurangen 

är belägen på västkusten och den andra på östkusten. Urvalet av potentiella respondenter 

begränsades av det krav på förmodad kunskap, branscherfarenhet och framgång som 

uppsatsförfattarna eftersökte. Vid förfrågningar om medverkan i intervjuerna tillfrågades tre 

personer som enligt uppsatsförfattarna uppfyllde dessa krav. Två av dem tackade ja.  
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Pilotstudie 
Inför de kvalitativa intervjuerna gjordes en pilotstudie. Vid pilotstudien medverkade två 

medstudenter vid kockprogrammet i Grythyttan. Enligt Patel & Davidsson (2011, s 60) brukas 

en pilotstudie för att testa intervjuteknik och utvärdera de tänkta frågorna. Det frågeschema 

som användes vid pilotstudien utvecklades i viss utsträckning och frågorna delades in 

tematiskt inför studiens intervjuer. Enligt Bryman (2008, s 258–259) är pilotstudien 

nödvändigt innan en planerad intervju då det också kan ge uppsatsförfattarna en större 

trygghet kring sitt material och vana i intervjusituationen. Pilotstudien kan även vittna om det 

är några frågor som kan ses som för privata eller på något sätt genera eller förnärma 

respondenten (ibid).    
 

Metod/Teori för analys av data 
Analys av det material som samlats in till studiens resultat skedde genom transkribering av 

intervjuerna. Transkriberingar är enligt Bryman (2008, s 429) en tidskrävande process. 

Transkriberingen tog längre tid än väntat då de intervjuer som genomfördes var utförliga och 

djupgående. För att skapa struktur i transkriberingen, och för att göra materialet mer lättläst 

och greppbart (Kaijser & Öhlander, 2011, s 275), delades svaren in tematiskt utefter vad de 

två intervjupersonerna sagt. För att ytterligare bidra till strukturen, och resultatets relevans, 

sållades det material som ansågs överflödigt bort. I det sista steget av resultatets utformande 

ställdes det insamlade materialet från de två intervjuerna mot varandra för att se till likheter 

och skiljaktigheter i syfte att öppna upp för utökad diskussion och ge stöd och tyngd åt fakta i 

bakgrunden och de egna resonemangen. 
 

Etisk planering för studiens genomförande 
Studien har följt de etiska krav som beskrivs av Bryman (2008, s 131). Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

insamling av intervjumaterial till studiens resultat har informanten blivit delgiven om studiens 

syfte och att denne förblir anonym vid presentation av det material som används till studien. 

Inga konkreta uppgifter om personen i fråga lämnas heller ut utan förblir anonyma. Slutligen 
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så används det insamlade intervjumaterialet enbart till studien och inte för att fylla andra 

syften. Insamling av material till studiens resultat har gjorts med stor noggrannhet.  

 

Resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från studiens två djupintervjuer, där 

respondenternas svar presenteras gemensamt under tematiserade avsnitt. Respondenterna har 

givits fiktiva namn, Patrik och Dan. 

Kunskap och hantverk 
Enligt Patrik har stora delar av den svenska fiskkulturen, vad gäller mathantverk och 

konsumtion, gått förlorad. Det menar han till stor del kan förklaras av den industrialisering 

Sverige genomgick från tidigt 1900-tal och framåt, som resulterat i att det mesta går att köpa 

färdigt i dagligvaruhandeln. Patrik upplever att få gravar sin egen lax längre och det är 

ovanligt att man i hemmen lägger in sin egen sill. Exempel på annan fisk som frekvent 

konserverades i Norden är höstmakrillen, som nu mer eller mindre försvunnit. I Japan, menar 

Patrik, är läget annorlunda. Där har gammalt hantverk och kunnande överlevt och utvecklats i 

större utsträckning då man är mån om att bevara sina traditioner. Patrik upplever att de lägger 

stort värde i hantverksmässigt kunnande. Yrken går ofta vidare generationsvis. Det är vanligt 

att någon som säljer räkor har lärt sig om produkten och yrket från sina föräldrar som i sin tur 

har lärt sig av sina. 

 

Dan upplever att problem som finns i Sverige gällande fiskkonsumtion i grunden är en fråga 

om kultur och tradition. Det finns egentligen en urgammal tradition av att äta sjömat, men 

någonstans på vägen har vi tappat bort känslan för bra råvaror och slutat bry oss om vad det är 

för produkter vi köper. Dan säger att vi fortfarande äter mycket fisk, men inte lika mycket 

som i Japan, och framför har vi inte samma kvalitetskrav. Många svenskar tycker att det 

känns krångligt och främmande att tillaga och jobba med hel fisk och mer okonventionella 

arter, därför väljer man istället det man känner igen. Dan tror att upplysning är vägen att gå, 

då en medveten konsument inte låter producenter komma undan med produkter av låg 

kvalitet. Patrik beskriver förhållandet mellan konsumenten och fiskindustrin i Sverige som 

komplext. Konsumenten saknar kunskap i och med det likställda utbudet från fiskindustrin 

och efterfrågar därför bara de vanligaste arterna. Fiskare söker bara efter det som säljer och 

utesluter då en lång rad ätbara fiskar som skulle innebära olönsamma satsningar.  
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Vad det avser respekt för råvaran menar Patrik att det inte tas tillräckligt stor hänsyn till att 

olika arter behöver olika behandling i fråga om fångst, avlivning, styckning, förvaring och 

förädling, utan mycket är likställt. Vilka tillvägagångssätt som resulterar i bäst smak och 

textur är frågor som borde ställas i alla sammanhang. Dan tar som exempel de gånger han 

köpt hamachi slaktad med ike jime-metoden, den har varit väldigt mycket bättre än annat han 

köpt. Den har åldrats långsammare och haft en fastare textur, samtidigt som hållbarheten har 

varit väldigt lång. Han förklarar vidare att ike jime är mycket ovanligt i Sverige, men att han 

känner till ett antal restauranger som använt det vi enstaka tillfällen. Dan upplever att det 

mellan restauranger ofta finns en mentalitet att vara mer innovativa än sina konkurrenter, så 

när han själv gjort något nytt och märkt att en annan restaurang tagit efter har han snabbt 

försökt utveckla nästa sak.  
 

Konsumenten – kunskap och vanor 
Både Patrik och Dan ger ett uppgivet och frustrerat intryck när samtalet leder in på 

produktkvalitet och konsumentens inställning till råvaror i Sverige. En orsak till att 

konsumenten i Japan har höga krav på råvaror är att information om produkter och råvaror 

alltid varit mycket ingående, menar Patrik. I Sverige, upplever han att det görs en stor grej av 

att en grönsak är lokal eller har ursprungsmärkning från ett visst område, medan det i Japan 

snarare är praxis att grönsaken är märkt från en speciell by eller odlare, eller att en fisk 

kommer från en speciell bukt eller flod. 
  

Hur konsumtionsmönster och bristande information påverkar varandra belyses av Patrik när 

frågor om utbud och tillgång tas upp. För att förstå okunskapen kring vad som finns i våra hav 

behöver man inte se längre än fiskdiskar i saluhallar och välsorterade matbutiker, menar han. 

Där säljs det oftast 10-15 av de vanligare fiskarterna samt några olika typer av skaldjur och 

mollusker. Patrik menar att det begränsade utbudet får konsumenten att tro att det är vad som 

finns, medan det i själva verket bara är en bråkdel av det som finns att tillgå. Det finns enligt 

Patrik uppåt 200 ätbara arter längs våra kuster och i våra sjöar. 
  

Dan menar att restaurangerna har ett stort ansvar när det kommer till att lära konsumenterna 

om vad som finns i våra hav, skillnader på bra och dålig kvalité och att visa på tekniker som 

kanske är nya för gästen. I det ingår att visa upp och bjuda på okonventionella råvaror för att 

skapa förståelse för den mångfald som finns. Av det hundratal arter som finns att tillgå gör 
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Dan en reservation för att alla inte smakar bra, särskilt vissa insjöfiskar kan ha ett 

gastronomiskt värde som är för lågt. I de fallen ser Dan inte något värde i att servera sådana 

arter till sina gäster. I kontrast till det finns det många arter som, enligt Dan, är helt fantastiska 

men som är svåra att få tag på då det tar för mycket arbete och tid i anspråk av fiskaren för att 

vara ekonomiskt gångbart. Ett exempel är sandmusslor, det saknas etablerat fiske och handel 

för att kontinuerligt kunna servera dem på restaurang. Skulle det däremot skapas en större 

efterfrågan tror Dan att intresset hos fiskare att leverera den typen av sjömat skulle öka.  
  

Dan menar att vägen till råvaror av hög kvalitet är att upplysa konsumenten om bra råvaror 

och på så vis skapa ett bättre kvalitetstänk. Restauranger bör föregå med gott exempel och 

alltid servera råvaror av hög kvalitet, samt bara använda produkter med utförlig information 

om ursprung och miljöpåverkan. 

Handel och marknad 
Dan upplever en viss frustration över att det inte alltid är lätt att få tag på bra råvaror till 

restaurangen. Priser kan vara orimligt höga, man konkurrerar med stora köpare som inte har 

produktens kvalitet som största intresse och utbudet är ofta skralt. Fångster är ofta reserverade 

för stora företag, som inte alltid tar hänsyn till att skapa en så bra produkt som möjligt för att 

visa den artens fulla smakpotential. Ett exempel som Dan nämner är en särskild sorts räka 

som går att fiska högt upp på västkusten, vilken har en söt och mjäll karaktär, en råvara av 

fantastisk kvalitet. Det är en produkt han sällan kan få tag på, då den säljs som en del av stora 

partier till företag som tillverkar bland annat fiskbullar. Dan menar också att en indirekt 

relation gör det svårt att förmedla vilka krav man har på produkterna som beställs, när han 

kan beställa de speciella räkorna levereras de ofta hoptryckta i en låda, och det spelar inte 

någon roll hur många gånger han ber dem att vara försiktiga, så förändrats det inte. Patrik 

menar att många kockar självklart vill ha så bra produkter som möjligt men saknar en 

plattform för att få fram sina önskemål och visioner till industrin. Fiskare, menar Patrik, är 

överlag villiga att anamma nya tekniker och utveckla sitt kunnande men i avsaknad av en 

tillräckligt stor marknad som efterfrågar en produkt av högre kvalitet och nya smaker eller 

texturer är det svårt att driva igenom förändring då fiskare har finansiell trygghet i det 

nuvarande systemet.  
  

Fiskmarknader, där Dan menar att samarbeten mellan kockar och producenter knyts, är 

ovanliga i Sverige. Man beställer främst sina varor genom mellanhänder. Den indirekta 
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dialogen han har med sina producenter gör det svårare att få tag på specifika delar av fisken 

såsom lever och vissa typer av rom som han vill visa för sina gäster. En väldigt liten andel av 

fisket som bedrivs i Sverige är specialiserat på enstaka arter. Dan menar att det är frustrerande 

att tillgången på vissa mindre kända arter ofta beror på vad som fiskats upp som bifångst till 

de mer konventionella arterna. Taggmakrill kan Dan bara få när det tagits upp som bifångst, 

även att han vill ha det på sin meny varje dag.  
  

I Japan är man mån om att de mindre butikerna som specialiserar sig på en viss typ av 

skaldjur eller fisk ska få finnas kvar och inte bytas ut mot större industriella marknader, menar 

Patrik. Man hittar till exempel en fiskhandlare som bara specialiserar sig på hälleflundra, en 

annan på tonfisk och en tredje på sjöborrar. Det är en handel som skiljer sig mycket från den 

vi är van vid i västvärlden, där fiskhandlare snarare erbjuder ett axplock av konventionella 

arter. I Japan är det istället möjligt att specialisera sig på en eller ett fåtal arter då kunnandet, 

som förts vidare i generationer, innebär att produkter av hög kvalitet kan levereras. Tillgången 

på kvalitativa produkter gör att det skapats en efterfrågan och den typen av småskalig handel 

kan leva vidare. Det går att bedriva den typen av verksamhet då man vet att det kommer sälja 

slut, förklarar Patrik. 
  

I Japan, berättar Dan, sätter man stort värde på relationerna mellan fiskhandlare, kockar och 

konsumenter. Det finns en tydlig dialog för att förstå varandra. Att man köper sin fisk direkt 

från fiskare eller specialiserade handlare är praxis. Saknar man en bra relation med sin 

leverantör får man helt enkelt inga bra råvaror. Dan berättar hur man i Japan respekterar 

varandras yrkeskunskaper, det är tabu att gå ner till fiskmarknaden och känna på fiskarna för 

att själv göra en kvalitetsbedömning, utan fiskhandlaren vet vad kocken eftersöker. Patrik 

förespråkar direkt kontakt med fiskare och fiskhandlare för att utbyta kunskap och önskemål 

direkt och skapa förståelse för den andres mål, förutsättningar och problem. Själv har han 

etablerat en relation med en fiskhandlare dit han går och hämtar sin fisk varje dag, det ger 

honom möjlighet att lämna speciella önskemål. Patriks fiskhandlare sparar till exempel alltid 

bukdelen från hälleflundra till honom då de vet att han tycker om att använda det. Han har 

dock förståelse för svårigheten för kockar som inte har möjlighet till en sådan relation, och 

säger liksom Dan att avsaknaden av en direkt dialog med producenten ofta gör produkten 

lidande.  
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Svinn och klimat 
Enligt Patrik finns det ett flertal faktorer som ger upphov till det stora svinn av sjömat vi har i 

Sverige. Till att börja med är brist på kunskap en stor anledningen till att vi inte tar tillvara 

fisk på det sätt vi borde. Kännedomen kring hur många ätbara arter som faktiskt finns i de 

nordiska vattnen är bristfällig, konsumenter är osäkra i hantverk vid styckning och 

tillvaratagande av fisk och människors smakpreferenser är begränsade. Ett problem Patrik 

uppfattar är att det främst säljs filéad fisk i svenska butiker. Det finns hel fisk på vissa ställen 

men majoriteten är färdigstyckad och då är det många ätbara delar som i tidigare led många 

gånger kastats bort. Patrik berättar att svinn när man arbetar med fisk knappt existerar. Där 

har de lärt sig att se värde i hela råvaran. Om inte fisken säljs hel, så säljs alla delar såsom 

skrov, huvud och inälvor separat. Japanerna har sedan länge lärt sig att använda och 

värdesätta dessa delar, vilka i många fall ses som delikatesser. 

Säsong 
Säsong är något som respondenterna förknippar med kunskap. I Japan finns ett starkt 

säsongsbetonat tänk kring råvaror, som till viss del även finns i Sverige, men inte på samma 

nivå, säger Patrik. I Norden definierar vi säsong för fisk och skaldjur när de finns vid våra 

kuster och är tillåtna att fiska, tänk makrill över vår och sommar, medan man i Japan har 

förstått när på året smaken är som bäst i en produkt, vilket kan röra sig om ett fåtal veckor, 

fortsätter han. Det är något som celebreras och hamnar på alla menyer under just den 

perioden. Där har vi fortfarande mycket att lära, enligt Patrik. Båda tror att man genom att 

förespråka och sprida kunskap om säsonger till konsumenten kan skapa ett mervärde i fler 

arter som ofta förbises. 

Framtid och utveckling 
För att se en positiv utveckling kring Sveriges framtida fiskkonsumtion behöver enligt båda 

respondenterna ansvarstagandet hos fiskhandlare och industrier öka. Även kockar måste ta 

ansvar och informera gäster om rätt och fel gällande kvalitet och klimat och konsumenterna 

själva behöver ställa högre krav på de produkter som finns att tillgå. Patrik menar vidare att 

han tror att Sverige i allt större utsträckning kommer ta efter Japan. Japan ses av många som 

ett kulinariskt föredöme med utvecklade kunskaper gällande produktkvalitet, hantverk och 

kunnande. I och med att kommunikationsvägar ökar och att Japan sedan en tid tillbaka har 

öppnat upp sig för omvärlden i större utsträckning kommer deras matkultur bli enklare att 

förstå och därmed mer inflytelserik, menar Patrik. Sverige och Japan är väldigt lika i många 
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avseenden och det är troligt att vi kommer närma oss deras sätt att jobba och sättet de ser på 

råvaror, fortsätter Patrik. Han tror också att förbättringar avseende produktkvalitet kommer att 

ske inom en snar framtid. Unga kockar med nya idéer och höga krav driver på utvecklingen 

och konsumenten börjar sakta få en förståelse för varför ett ansvarsfullt fiske är av stor vikt 

för framtida artbestånd. Projekt som finns i Sverige för att förbättra råvarors kvalitet gäller än 

så länge främst kött och grönsaker, till exempel genom projektet Exceptionell råvara, som 

syftar till att hitta de bästa produkterna med smak i fokus, men kommer förmodligen snart 

även beröra fisk, menar Patrik. Han menar vidare att fisk som råvara har börjat 

uppmärksammas genom ett av de nyinstiftade priserna som delas ut av White Guide: Merrior 

Award. Det är ett pris som ges till en kock eller restaurang som genom sin matlagning belyser 

produkter från havet av hög kvalitet och som främjar hållbarhet.  
  

Enligt Patrik handlar en utveckling för en bättre fiskindustri, i fråga om produktkvalitet, 

hållbart fiske och information för konsumenter, om att bryta ner barriärer mellan fiskhandlare, 

större industrier, konsumenter och kockar genom att skapa en tydligare dialog. Det är viktigt 

att skapa en förståelse för vad den andra parten eftersöker och vill genomföra. 

Att restauranger väcker konsumentens intresse för bra råvaror och att konsumenten i sin tur 

ställer krav på kvalitet och alternativa arter är vägen framåt och det bästa sättet och skapa 

förändring. 

Diskussion av resultatet 
Studiens respondenter är eniga om att den svenska sjömatskulturen över det senaste halvseklet 

har utvecklats till något för industriellt och bekvämt. Den industriella revolutionen och 

“kylskåpets förbannelse”, som beskrivs av Selling (2009, s 21), orsakade att mycket 

traditionellt hantverk och kunskap förlorades och regionala skiljaktigheter byttes ut mot en 

enhetlig dagligvaruhandel och restaurangkultur. Patrik tror att många är bekväma och hellre 

vänder sig till dagligvaruhandeln än att grava egen lax eller lägga in sill. Även Dan upplever 

att vi någonstans på vägen blivit för bekväma och tappat känslan för bra råvaror. Det anser 

uppsatsförfattarna kan illustreras av den konsumentundersökning Vanhonacker et al. (2013) 

presenterar, där svenska konsumenter tydligt prefererar färska produkter både ur kvalitets- 

och hälsoperspektiv, men i störst utsträckning köper frysvaror och halvfabrikat. Liksom 

konsumentundersökningen visar att det föreligger tveksamhet mot att hantera hel fisk tror Dan 

att färsk fisk allmänt upplevs som främmande att bereda, och hel fisk i synnerhet.   
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Många svenskar har vant sig vid den bekväma dagligvaruhandeln där allt finns på samma 

ställe. Det föreligger inte en kultur där man i vardagen köper sitt kött hos en slaktare eller sitt 

bröd hos ett bageri. Då det i dagligvaruhandeln samtidigt är ovanligt med färskvaror av 

kvaliteten du skulle hitta hos en specialist, särskilt färsk fisk, är det enklast att välja det som 

finns tillgängligt, exempelvis frysta halvfabrikat. När konsumenten vänjer sig vid den typen 

av produkt blir det referenspunkten till smak och kvalitet. 
  

Trots att det finns ett hundratal arter att tillgå på den svenska sjömatsmarknaden så domineras 

den av tre: lax, torsk och sill/strömming (RISE, 2017). Ziegler (2001, s 8) menar att det är 

konsumenternas efterfrågan som gett upphov till de få arternas marknadsdominans, då den 

styr hur fiskarna prioriterar sin fångst. Patrik tror att konsumentens efterfrågan styrs mycket 

av okunskap kring arter och tillagning, det är ovanligt att man hittar annat än de 10-15 

vanligaste arterna även i de mer specialiserade fiskdiskarna. Uppsatsförfattarna ser en 

oroväckande problematik i den okunskapen då det resulterat i ett moment 22: konsumenten 

saknar kunskap på grund av det likställda utbudet och efterfrågar därför främst de vanligaste 

arterna, vilket resulterar i att fiskeindustrin främst riktar in sig på att fiska efter dessa arter. 

Situationen orsakar att en lång rad ätbara arter utesluts, och Patrik tror att det skapar en 

uppfattning hos konsumenter att det som ligger i diskarna är det som finns.  
  

I motsats till det enhetliga svenska sjömatsutbudet förekommer i Japan en mycket mer 

specialiserad marknad. Patrik menar att de i Japan på ett annat sätt är måna om att inte låta de 

små butikerna ersättas av en mer industriell marknad. Patrik förklarar att det är vanligt att 

fiskhandlare specialiserar sig på bara en art för att uppnå högsta möjliga kvalitet, och att 

kunskapen förs vidare inom fiskarens familj över generationer. Den här typen av 

specialiserad, småskalig handel ger möjligheter för yrkesmän att förmedla sin kunskap till 

konsumenten, som därmed får ett stort kvalitetstänk. En kvalitetsorienterad konsument i 

kombination med att tradition premieras har inneburit att gammalt hantverk och kunskap 

kunnat överleva. Det Dan uttrycker om att man i Japan är noga med att ta tillvara allt kan 

kopplas ihop med de tillgängliga och prisvärda marknaderna Ohtsu (1988, s 181) beskriver. 

En marknad där de är noga med att ta tillvara alla detaljer innebär en marknad med ett stort 

urval av produkter, och blir mer tillgänglig sett till pris. En konsument som inte har råd med 

de dyraste detaljerna kan ha råd att köpa huvud eller lever från samma fisk och ändå få en 

premiumprodukt.  
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Båda respondenterna är frustrerade av inställningen hos svenska konsumenter. De uppfattar 

att det finns ett ointresse och en ignorans kring produkters ursprung, som inte nödvändigtvis 

är avsiktligt utan snarare grundar sig i okunskap. Uppsatsförfattarna menar att ett 

konsumtionssystem med både varor av god kvalitet och ett brett utbud av halvfabrikat och 

massproducerade livsmedel öppnar för att konsumenten behöver välja mellan något bra eller 

dåligt istället för att ställa krav på marknaden att hålla en god miniminivå på alla 

livsmedel.  Att välja produkter av god kvalitet blir något man unnar sig snarare än tar för 

givet. Vad som är produkter av god kvalitet är inte heller alltid lätt att identifiera i en 

standardiserad livsmedelsbutik. Patrik uttrycker till exempel att så fort en produkt bär en 

ursprungsmärkning som antyder att den är lokalproducerad antas den genast av konsumenten 

vara av hög kvalitet då den sticker ut från standarden. Ziegler (2001, s 8) visar att det finns ett 

samband mellan den mängd information konsumenten får kring en produkt och den 

uppfattade kvaliteten. Det är exempelvis inte givet att en närproducerad råvara har högre 

gastronomiska kvaliteter, men det är talande att konsumenten följer märkning och inte 

försöker orientera sig kring produktens smak.  
  

Dan anser att restauranger bär ett ansvar i att visa gäster vad som finns i våra hav och vad som 

är bra kvalitet. Det är ofta på bra restauranger gäster får uppleva vad råvaror av högsta 

kvalitet innebär. Ur en kvalitetsaspekt upplever Patrik att det i Sverige inte tas tillräckligt stor 

hänsyn till att olika arter behöver olika behandling från fångst till avlivning och förvaring för 

att uppnå högsta gastronomiska värde. Inom japansk gastronomi är det av yttersta vikt att 

värdesätta och respektera råvaror (Meehan & D’annibale, 2012). Ett exempel på det 

kvalitetsfokus som går att hitta i Japan är avlivningstekniken ike jime, där en uppenbar 

ansträngning görs för att framhäva bästa smak och textur är ovanlig i Sverige. En av de som 

faktiskt förespråkat och använt den var restaurang Frantzén, som i samarbete med sin fiskare 

uteslutande använde fisk slaktad med metoden under flera år (Ragnarsson, 2011, 27 

september). Vid de tillfällen Dan själv arbetat med ike jime-avlivad fisk upplever han att 

kvaliteten varit exceptionellt bra. Den ger ett färskare intryck och har betydligt längre 

hållbarhet, samt att texturen är fastare vilket öppnar för mer varierad tillagning. Patrik 

upplever att fiskare är lyhörda och intresserade av att lära sig av kockar, men att det är en 

fråga om ansträngning och hur mycket restauranger i slutändan tycker att det är värt. 

Uppsatsförfattarna ser det som talande för ett bristande kvalitetstänk att en teknik som 

förekommit i Japan i flera hundra år och i Sverige i flera år inte fått större genomslag, trots att 

den oftast beskrivs som klart kvalitetshöjande.  
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Gäster är generellt intresserade av produkters ursprung och fångstmetod (Ziegler, 2001, s 8). 

Uppsatsens författare delar respondenternas uppfattning att kockar bär ett ansvar och att 

restauranger därför är en ypperlig plats att delge kunskap på. Gäster har av vår erfarenhet 

respekt för kockars yrkeskunnande och är därför mottagliga för information. Den moderna 

restaurangen ser annorlunda ut mot tidigare. Förr i tiden var fina restauranger förknippade 

med lyx vars huvudsakliga syfte var att laga god mat. Den nutida inflytelserika restaurangen 

utmanar traditionella uppfattningar om hur en måltid ser ut. Gästen utmanas att pröva nya 

saker, kocken visar på outnyttjade råvaror och tekniker, och middagen fortlöper ofta som en 

dialog och ett läromoment snarare än bara äta och dricka. Det finns ett antal restauranger som 

sedan tio-femton har gjort den här typen av måltidssituation högt eftertraktad. Vilket i sin tur 

har skapat ett spelrum för andra restauranger att verka inom samma banor, något som enligt 

uppsatsförfattarna bör fortsätta att utvecklas. En av hörnstenarna i den här typen av 

gastronomi är att agera som föredöme för andra när det kommer till råvaror. Att servera 

råvaror av överlägsen kvalité framtagna med etiska metoder är det som kan övertyga gästen 

och även inspirera andra kockar att följa i deras spår.  
  

Dan upplever dessvärre att han stöter på en del svårigheter i att få tag på bra råvaror, utbudet 

är ofta skralt, priser kan vara orimligt höga för okonventionella produkter och ibland 

konkurrerar man med stora inköpare som inte har produktens kvalitet som högsta intresse. Till 

exempel vill Dan gärna servera en typ av räka som kan fiskas långt upp på västkusten, vilken 

har en ovanligt söt smak och mjäll textur, för honom en premiumprodukt. De köps dock ofta 

upp av stora företag som gör exempelvis fiskbullar. Den här problematiken uppfattar vi som 

symbolisk för ett system med industriell framställning i första rummet, där stora företag 

reserverar stora volymer och får marknadsdominans. Det storskaliga och industriella fisket 

har skapat en distans mellan fiskare och restauranger som gör det mycket omständligt att ha 

direkta relationer. Det svenska systemet står tydligt i motsats till den specialiserade handeln 

Patrik beskriver förekommer i Japan. I Japan kan sägas att det där är regel snarare än 

undantag att ha en direkt relation, mycket tack vare de omfattande och specialiserade 

fiskmarknaderna. Den småskaliga delen av fisket som förekommer längst med de japanska 

kusterna (NE, 2017a) öppnar upp för direkta relationer på ett sätt som inte längre är möjligt i 

Sverige. Ser man en tid tillbaka fanns en annan struktur i fisket, till exempel i Västervik där 

fisk från stora delar av östersjökusten kunde nå både konsumenter och restauranger direkt 

genom den fiskeförening som var verksam där, men sedermera konkurrerades ut av större 
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aktörer. Det innebär idag att fisken transporteras från östkusten till Göteborgs fiskhamn och 

säljs vidare därifrån (Selling, 2009, s 105-106). 
  

En försvårande omständighet för Dan är att han är verksam på östkusten. Den indirekta 

kontakten han genom grossister har med fiskare på västkusten gör det svårt att förmedla 

kvalitetskrav och specifika önskemål. Han upplever det som omständligt att få tag på 

specifika delar, som lever och rom, från olika arter han vill visa sina gäster. Patrik, som är 

verksam på västkusten, har förståelse för Dans problematik. Han har däremot själv lyckats 

etablera en direkt relation med en fiskare, hos vilken han alltid hämtar sina varor personligen. 

Patrik menar att den relationen gett honom möjlighet att utbyta kunskap, få förståelse för sina 

önskemål samt få produkter av högsta kvalitet reserverade för sig. Ziegler (2001, s 4) visar att 

hur fångster är gjorda, i vilken omfattning och med vilka metoder, har stor inverkan på 

kvaliteten. Uppsatsförfattarna ser därför stora fördelar i att som Patrik kunna ha en relation 

med sin fiskare, att kommunicera direkt med någon som har kontroll över fångsten, och de 

kan då tillsammans verka för produkter av högsta kvalitet. Vi anser det vidare 

uppseendeväckande att det är problematiskt för en av Sveriges främsta sjömatskockar, Dan, 

att ha en direkt relation till sin fiskare. Den direkta relation med dialog, tilltro och respekt för 

varandras yrkeskunnande som är praxis i Japan, tror Dan är en vinnande modell som vi är 

långt ifrån i Sverige. Det är svårt att se hur det skulle vara möjligt att nå en sådan modell i 

Sverige, då de stora aktörernas dominans och standardiserade utbud möjliggör många billiga 

produkter av lägre kvalitet, men som sätter standarden hos konsumenten vad det gäller pris.  
  

Enligt Hornborg (2012), Ziegler (2001) och studiens respondenter beror de problem som finns 

inom den svenska fiskeindustrin på en bristfällig samverkan mellan industrins olika aktörer. 

Exempel på bristfällig kommunikation är t.ex. ett kvotsystem som inte tar tillräcklig hänsyn 

till potentiellt svinn, avsaknad av ett system som tillåter god avkastning för bifångst åt fiskare, 

en konsumentskara med en snäv preferensgrupp av fiskarter och en avsaknad av 

tillvaratagande av fiskens alla delar. Ett av de största värdena i ett utökat tillvaratagande av 

fisk som resurs är att stävja problem som finns i vår fiskindustri; bifångst och svinn. 
  

Dumpningsförbudet som implementeras inom EU mellan år 2015-2019 (EU-upplysningen, 

2016) är ett stort steg på väg mot en mer hållbar konsumtion. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 

det rimligt att hela fångster tas iland, oavsett vad de innehåller. Att bifångsten som tas iland 

inte får säljas utan används exempelvis till djurfoder är ett område som kan utvecklas. 



	 29	

Uppsatsförfattarna upplever en skevhet i bristen på de möjligheter, som Hornborg beskriver, i 

att få sälja bifångst som matfisk. Att reglera kvoterna och helt förbjuda dumpning är ett 

framsteg men skulle få ytterligare genomslag om inte all bifångst som anses sakna tillräckligt 

marknadsvärde såldes för djurfoderproduktion istället för att hamna på konsumenternas bord. 

Det skulle öppna för en mer varierad marknad och tvinga fram kreativitet hos kockar. Det 

finns stora ekonomiska incitament att som kock skapa något bra av en billig produkt. Det kan 

jämföras med det Patrik berättar om hur svinn kring fisk i Japan knappt existerar. Om fisken 

inte säljs hel säljs alla delar separat, och mycket av det vi här ser som skräp är något som 

används på stjärnrestauranger där. Exempel på det är jästa inälvor och huvud, säger Dan.  
  

Ett hinder mot att utöka marknaden med ovanliga arter och andra delar än filéer är att 

konsumenten inte har en nära relation till råvaran. Att köpa filéad fisk gör att man inte får 

förståelse för hela råvaran. Det ingår inte i vår nutida kultur att ta tillvara huvud, ben, lever 

etc. Vår stora konsumtion av fryst, portionerad och processad fisk innebär en än större distans 

mellan produkt och konsument. Sett till en av de mer populära och lättillgängliga 

produkterna, hur många svenskar använder räkskalen till att koka en räkfond, och hur många 

kastar dem i soporna, för att nästa gång de ska laga en fisksoppa använder buljongtärningar?  
  

Att konsumenten inte nås av tillräcklig information om arter och bestånd gör att det inte finns 

tillräcklig förståelse för hur konsumtionen bör begränsas eller förändras. Att svenskarna 

fortfarande konsumerar 15 ton ål per år (RISE, 2017) är ett tydligt exempel på okunskap. Att 

framställningen av löjrom, en av våra mest folkkära sjömatsprodukter, innebär ett svinn på 

alla hanfiskar och alla icke könsmogna honfiskar är det sannolikt få som vet. Riktat till 

konsumenter är rödlistning enligt Hornborg et al. (2012) ett framgångsrikt 

kommunikationsverktyg. Det är en enkel och rak modell där konsumenten inte nödvändigtvis 

behöver sätta sig in i problematiken för att tyda innebörden av den gröna, gula eller röda 

färgsymboliken. Fiskeguiderna från WWF är övergripliga och finns till och med som app. Det 

är emellertid något som konsumenten aktivt måste söka upp, och det borde därför eftersträvas 

att hitta mer lättillgängliga informationskanaler. Att överföra samma färgmärkning av 

fiskarter i ett praktiskt sammanhang, till exempel i fiskdiskar och inom dagligvaruhandeln, är 

något som skulle öppna för att utveckla konsumenternas medvetenhet. Nyckeln tror 

författarna, med stöd av respondenterna, är att göra fullständig information om artbestånd så 

tydliga och lättillgängliga som möjligt. Det är inte en orimlig tanke att det för fiskets hållbara 

utveckling skulle kunna lagstiftas om att de som säljer fisk måste använda sig av 
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Världsnaturfondens färgsymbolik. Frågan är vid ett sådant scenario hur många konsumenter 

som skulle välja en rödlistad art? 

  

Ziegler (2011, s 8) har tidigare visat att utökad information om en art skapar mervärde åt en 

produkt i konsumentens ögon. Det är viktigt att ge information om när en produkt smakar som 

bäst för att lyfta fram och sätta de mer förbisedda arterna i fokus. Det går att argumentera för 

att tydligare information om när fiskar är i säsong är ett bra sätt att marknadsföra mindre 

konventionella arter. Som Patrik nämner definieras säsong i Sverige av när fisken finns att 

tillgå i våra hav och när den är tillåten att fiskas. Det är talande för våra konsumtionsmönster 

att smak sällan är en del av diskussionen kring säsong när det kommer till fisk. Liksom en 

grönsak eller frukt har även fisken en tid på året när den smakar som bäst. Att förespråka 

smakmässiga toppar kan öka intresset hos konsumenten att testa fler arter, exempelvis genom 

att belysa kortare perioder när olika arter är som bäst. Det är något som celebreras i Japan och 

förtjänar mer fokus här.  
  

Japansk gastronomi är, bland kockar, en av de viktigaste influenserna i västvärlden idag, 

vilket kan exemplifieras av att flera världsledande kockar uttrycker sin fascination, Ferran 

Adria, Pascal Barbot, David Kinch, Rene Redzepi, Magnus Nilsson och Björn Frantzén. Sitt 

fokus på produktkvalitet, hantverk och kunskap gör landet till ett kulinariskt föredöme, och de 

övergripande karaktärsdragen kan tyckas härstamma ur Japans samlade religioner - renhet, 

disciplin, mystik och intellekt (NE, 2017). Genom att restauranger fortsätter inspireras av 

japansk gastronomi och uttrycka det i sin mat så tror Patrik att unga kockar med nya idéer och 

höga krav kan driva på utvecklingen och skapa förståelse till varför ett ansvarsfullt fiske 

måste uppnås. Våra många likheter med Japan menar Patrik kommer göra det lättare för oss 

att ta efter delar av deras sätt att jobba och syn på råvaror. Bland det arbete som sker i Sverige 

idag är Exceptionell råvara ett exempel på att dialogen kring bättre smak och en bättre 

produkt är igång, även om det än så länge inte berör fisk och skaldjur på djupet. Merrior 

award, som delas ut av White guide, lyfter emellertid fram de kockar som jobbar med hållbar 

och kvalitativ sjömat på ett föredömligt sätt och är ett bevis på att den förändring, som Dan 

förväntar sig, har påbörjats.  För en positiv utveckling av fiskeindustrin i fråga om 

produktkvalitet, hållbart fiske och medveten konsument är Patrik övertygad om att barriärer 

måste brytas mellan fiskare, fiskhandlare, kockar och konsumenter. Kommunikationsvägar 

måste skapas för att ge förståelse för varandras problem och önskemål.  
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Utifrån studiens frågeställningar har visats att det finns stora gastronomiska, ekonomiska och 

miljömässiga vinster i att utveckla vår kunskap genom att utveckla vår fiskindustri och ta 

inspiration från en annan kultur. För den stora mängd bifångst som används till exempelvis 

djurfoder eller bara komposteras skulle det vara möjligt att hitta gastronomiska lösningar. Att 

skapa en fiskdisk riktad till konsumenter där det går att köpa hel fisk av en stor, daglig 

variation skulle sannolikt göra sjömat av hög kvalitet billigare och mer lättillgängligt. Ur det 

skulle också skapas ett stort ekonomiskt värde då försäljning till konsument får antas generera 

större vinster än tillverkning av djurfoder. En ökad variation av utbudet skulle också ha ett 

stort gastronomiskt värde då konsumenter skulle ges möjlighet att utforska ny mat. Att 

använda svinn för tillverkning av exempelvis fisksås, som man gör i Japan, är något som bör 

utforskas. Där endast löjrommen skördas ur siklöja borde det kunna utvecklas en ny produkt 

på det som idag ses som svinn. Kalix med sin ursprungsmärkning på löjrom har ett varumärke 

de kan använda för utveckling. En vidare problematik har identifierats i svenska 

konsumenters kunskap och inställning. För att fiskindustrin ska kunna utvecklas och erbjuda 

ett bredare sortiment måste konsumenten vara beredd att ta det till sig. Det är något som redan 

påbörjats av kockar och restauranger som tar inspiration och sprider den japanska 

matfilosofin, vilken representerar ett välutvecklat sätt att tillvarata sjömat. Det stora 

hållbarhetsfokus som genomsyrar dagens Sverige anser uppsatsförfattarna förstärker 

möjligheterna att utveckla sättet vi konsumerar fisk.  
 

Metod- och materialdiskussion 
Metod – kvalitativ intervju 
Det framgick tidigt att de frågeställningar studien ämnade besvara enbart kunde ske med hjälp 

ett kvalitativt intervjumaterial och inte genom kvantitativa. Ansträngningen att rekrytera 

respondenter ledande inom sitt område visade sig vara ovärderligt för arbetets resultat. 

Intervjuerna av djup insyn i de områden som undersöktes samt många reflektioner kring det 

nuvarande konsumtionsmönster i Sverige som varit en av arbetets stora delar. 

Utformningen av intervjuguiden bidrog till ett tydligt flöde samt en struktur som inte tillät 

samtalet att glida ifrån ämnet. Det ledde till ett insamlingsmaterial som inte enbart var brett 

utan även ingående och kärnfullt.  
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Ursprungligen var tanken att göra tre djupintervjuer till studiens resultat, men där endast två 

av de tre utvalda experterna hade möjlighet att medverka. Att göra fler intervjuer än de två 

som nu genomförts hade nödvändigtvis inte behövt ge resultatet ett större djup, men det hade 

kunnat ge fler svar att ställa mot varandra, fler infallsvinklar och personliga erfarenheter, helt 

enkelt mer material att jämföra. De två respondenternas restauranger liknar varandra i viss 

utsträckning, en tredje respondent hade kunnat belysa arbetssätt i en annan typ av restaurang.   

 

Litteratursökning – insamling av bakgrundsmaterial 
Under arbetets gång har det uppstått enstaka svårigheter i att hitta information om vissa 

områden av den svenska fiskkonsumtionen. I den litteratur och i de vetenskapliga artiklar som 

först granskades låg fokus främst på övergripande statistik över kvoter och dumpning och inte 

på enstaka arter eller bakomliggande orsaker till den slösaktiga hanteringen av fisk i Sverige 

eller konsumentens tydliga preferenser av bara ett fåtal fiskarter. I studiens senare skedde har 

detaljerad statistik om enstaka arter förlitat sig på rapporten av Research Institutes of Sweden 

(2017) vilken gav den information som tidigare saknats. I och med de nya lagarna kring 

dumpning av fisk som infördes år 2015 har återgivning av statistik från artiklar innan dess fått 

behandlas med försiktighet.   
 

Material 
Att använda mobiltelefon som hjälpmedel vid inspelning av intervjuerna visade sig vara till 

hjälp. Intervjuerna som genomfördes var väldigt avslappnade och samtalet var fritt. 

Mobiltelefon tog ingen fokus från diskussionen. Kaijser & Öhlander (2001, s 105) menar att 

inspelningsteknik bör väljas efter intervjuns miljö och då lokalen och stämningen, vid båda 

intervjutillfällena, var lugn och intim, utan andra människor och störande ljud, var en 

mobiltelefon mer än tillräcklig i fråga om ljudupptagning.    

Etisk reflektion om studiens genomförande 
God forskningsed har värnats genom arbetets gång. Det innebär enligt Kaijser & Öhlander 

(2011, s 80) att det materialet som samlats in, genom t.ex. litteratur eller intervjuer, inte 

förvrängs eller på andra sätt bearbetas för att bättre passa in på studiens syfte samt för att 

skapa en tydlig transparens i resultatet. Utöver det har etiska krav som Bryman (2008, s 132) 

beskriver upprätthållits. Respondenterna som deltagit i intervjuer har blivit informerade om 
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studiens syfte och deras namn har fingerats i resultatet. En viss modifiering av 

anonymitetskravet har gjorts då restaurangerna som drivs av respondenterna beskrivits som 

framgångsrika samt att det, ungefärliga, geografiska läget angetts. Det är dock något som 

uppsatsförfattarna inte anser kan bidra till att avslöja vilka respondenternas riktiga identitet är. 

Att poängtera respondenternas dignitet är något som sågs som nödvändigt för studiens tyngd 

och problematisering. 

	

Slutsatser 
Den svenska sjömatsindustrin är storskalig och standardiserad, ett litet antal arter dominerar 

konsumtionen och det föreligger ett stort svinn. Kunskap och medvetenhet hos den svenska 

konsumenten behöver stärkas för att åstadkomma en förändring mot ett ökat utbud 

högkvalitativa produkter och en miljömässigt hållbar fiskkultur. En tydligare kommunikation 

krävs för att fiskare, fiskhandlare, kockar och konsumenter ska kunna närma sig varandra. 

Inspiration går att hämta från det japanska förhållningssättet till fisk som resurs. 

Utvecklingspotentialen är emellertid påtaglig då Sverige är ett land med stora resurser, ett 

tydligt hållbarhetsfokus, framåtsträvande kockar och följsamma konsumenter.  

Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens avsikt är att belysa den svårlösta problematik som ligger till grund för dagens 

sjömatsmarknad. Den kan med fördel läsas av konsumenter, kockar och fiskare för att ge en 

bättre förståelse för ovan nämnda problematik.  

 

Studien kan med nytta fördjupas på många plan. Vidare samtal kan föras med fiskare och 

fiskhandlare för att undersöka deras intresse och möjlighet att skapa mer dialog med kockar 

och anpassa sina leveranser efter önskemål. Konsumentundersökningar kan göras för att 

bättre förstå konsumentens drivkrafter och om det finns en mottaglighet för en utökad 

sjömatsmarknad. En undersökning kan också göras för att se vilka möjligheter som finns i att 

förändra de lagar som idag förbjuder full användning av svinn.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Information om intervjustudien 

Intervjuguiden till intervjun med respondenterna har en inledande del där en kort bakgrund 

etableras för att ge svaren ett tydligt sammanhang (Bryman, 2008, s 422). Information som 

getts till respondenten angående intervjuns- och hela arbetets syfte följer, deras eget 

deltagande samt om hur det samlade materialet presenteras i arbetet. Vidare följer frågor om 

deras arbetsbakgrund, praktiska arbetsmetoder och tekniker. Avslutningsvis innehåller 

schemat frågeställningar kring idéer, värderingar och filosofi. 

 

Syfte med intervjustudien 

Syftet med intervjustudien var att av respondenternas svar få djup information om det arbetet 

berör. Att få kunskap av- och en insyn i hur branschmänniskor bemöter konsumtionsvaror hos 

gäster, hur de påverkas av det rådande marknadsklimatet, vad som har gått fel i fiskeindustrin 

och var det finns potential till utveckling till det bättre. 

 

Information till respondenten 

Den information som getts till respondenten i samband med och inför intervjun är följande: 

- Varför respondenten lämpade sig bra för studiens syfte. 

- Vad som undersöks av uppsatsförfattarna och vad som hoppas uppnås. 

- Att respondentens namn kommer fingeras samt att dennes restaurang förblir anonym. 

 
Frågeschema 

- Hur länge har du arbetat som kock? 

- Hur har din väg sett ut fram till idag? 

- Hur kommer det sig att du valde att öppna restaurangen? 

- Hur länge har du varit intresserad av Japansk mat? 

- Hur har du tillägnat dig din kunskap? Vem har du lärt dig av? 

- Har du besökt eller jobbat i Japan? 

 

- Hur använder du Japanska tekniker i din matlagning här? 

- Allt från teknik till filosofi? 

- Hur jobbar ni med era fiskleveranser till restaurangen? 

- Ställer ni krav på era leverantörer i fråga om kvalitét? 
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- Erbjuder era leverantörer någonsin andra produkter än de ni beställer? 

- Upplever du några problem kring fiskeindustrin I Sverige? 

o Vilka är i sådana fall de största? 

- Har du sett några förändringar i hur fiskhandlare och grossister arbetar med fisk: nya 

arter på marknaden, nya styckdetaljer? Förespråkande av hållbart fiske? 

- Ställer restauranger andra krav än tidigare? 

 

- Kan du se likheter i förvaring och förädling av fisk i Sverige och Japan? 

- Tror du att klassiska tekniker har överlevt bättre i Japan, i så fall av vilken anledning? 

- Vilka upplever du vara de största skillnaderna i hur man behandlar fisk i Japan jämfört 

med Sverige? 

- Tror du att man i japansk kultur jobbar mer smakbaserat vid lagring av fisk än i 

Sverige? 

 

- Hur jobbar ni med svinn? 

- Hur tror du att vi skulle kunna bli bättre på att utnyttja svinn i Sverige? 

- Finns det något vi kan lära av Japan gällande svinn? 

 
	
 
 



Bilaga 3 – Informationsblad 
 

Information om uppsatsprojekt  
Fisk som outnyttjad resurs - en undersökning av svensk 
konsumtion och gastronomi ställt i relation till japansk 

sjömatskultur 
 

  
Uppsatsförfattare är Ted Hallberg och Zakarias Åhlén, studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan vid Örebro universitet i Grythyttan. Projektet pågår under våren 2017 och 

kommer att resultera i en kandidatuppsats.   
  
Bakgrund till projektet  
  

Det finns en långvarig tradition av sjömatskonsumtion i Sverige, men i vår tid framstår 

konsumtionsmönstren som enfaldiga, vi äter ett fåtal arter och nästan uteslutande bara filé. 

Det är en praktik som lämnar klimatmässiga avtryck och genererar stort svinn. Varför har det 

blivit så och finns det något vi kan göra för att bryta mönstren? Till exempel ta inspiration av 

en annan kultur? Det har blivit allt vanligare att svenska kockar blickar mot den japanska 

matkulturens filosofi, tekniker och metoder. Det är en intressant utveckling då det går att dra 

många paralleller i och med ett liknande klimat. Något utmärkande för de båda länderna är en 

framträdande fiskekultur, vilket inte är så konstigt med tanke på närheten till fiskrika vatten.   

  

Produktkvalitet, och filosofi därkring, har en given plats i arbetet då det ofta är efterfrågan av 

kvalitativa produkter som kan driva utvecklingen framåt. I Japan finns ett utvecklat tänk kring 

produktkvalitet, som exempel kan nämnas slaktmetoden Ikejime, vilken används för att 

bevara bästa möjliga smak och textur i fiskköttet. Sådana idéer och tankar har vi inte sett 

några tecken på att det finns i Sverige.   

 

Resultatet av arbetet kommer att publiceras, namn och uppgifter till informanter kommer 

därför att anonymiseras.   

  
 

Kontaktuppgifter  
Ted Hallberg     Zakarias Åhlén  
073- 529 52 71 073- 425 57 05  
ted.hallberg@hotmail.com zakahl_93@hotmail.com 


