Sjömat i
Sverige 2017.
En rapport om sjömatkonsumtion
– matvanor, köpbeteenden och attityder
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Sverige behöver en
fiskrevolution!
Intresset för mat fortsätter att öka i Sverige. Aldrig har vi haft så många matlagnings
program, kändiskockar och kokböcker som nu. Samtidigt ökar kraven på hållbara
livsmedel och hälsosamma val.
Trots att sjömaten uppfyller dessa krav ser vi i årets u
 pplaga av Sjömatrapporten att
fisk- och skaldjurkonsumtionen sjunker i Sverige. Detta är en oroande utveckling.
Ur ett globalt perspektiv finns den största potentialen för framtidens mat i havet.
Cirka 70 procent av jorden täcks av vatten, men mindre än fem procent av världens
matproduktion kommer härifrån.
Men nedgången är inte bara ett problem ur miljösynpunkt. Även vår hälsa blir lidande.
Livsmedelsverkets rekommendation är att vi bör äta fisk och skaldjur minst två till tre
gånger i veckan för att få de näringsämnen vi behöver. Men genomsnittet för hur ofta
svenskar äter sjömat ligger betydligt lägre än så – 1,4 gånger per vecka. Och ju yngre
man är, desto lägre konsumtion..
En av förklaringarna till att konsumtionen sjunker är prisökningen på fisk och i synnerhet
lax. En annan förklaring är att fisk och skaldjur inte är lika tillgängligt i butik som kött
och kyckling. Dessutom ser vi en generationseffekt, som innebär att de äldre, med en
stark tradition att äta fisk, faller ifrån. Och de yngre som kommer efter dem äter inte lika
mycket sjömat.
Det är hög tid att vända trenden. Här har vi i branschen och handeln ett stort och viktigt
arbete framför oss. Vi behöver ta gemensamt ansvar för att förhindra att konsumtionen
sjunker ytterligare, och det krävs sannolikt mer än en åtgärd. Produktutveckling kommer
att bli en av de viktigaste åtgärderna framöver. Men även fortsatta utbildningsinsatser,
mer inspiration till unga och bättre tillgänglighet i butik och på restauranger. Detta är
effektiva och nödvändiga grepp, precis som att vi måste bli bättre på att ta tillvara det
växande matintresset och medvetenheten kring hållbara livsmedel.
Förhoppningsvis kan insikterna i årets sjömatrapport vara en viktig pusselbit i det stora
och viktiga arbete vi har framför oss. Sverige behöver en fiskrevolution!

Line Kjelstrup,Sverigechef Norges sjömatråd
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Sammanfattning
	Sjömatkonsumtionen går ner i Sverige, och en av de viktigaste anledningarna till nedgången
är högre priser på lax. Men oberoende av prisutvecklingen kan vi konstatera att svenskar äter
för lite fisk. Genomsnittet är 1,4 gånger per vecka, vilket inte når upp till Livsmedelsverkets
rekommendation om att vi bör äta fisk två till tre gånger i veckan.
	Det finns ett samband mellan ålder och sjömatkonsumtion – ju äldre vi är desto oftare äter
vi fisk och skaldjur. Bland de yngsta konsumenterna (18 – 34 år) äter var tredje person (33 %)
sjömat två gånger i veckan. Bland de något äldre (35 – 48 år) är motsvarande andel 35 procent
och bland de äldsta (49 – 65 år) äter 39 procent sjömat två gånger i veckan.
	Samtidigt som laxkonsumtionen har gått ner har alla andra fiskarter ökat. Det tyder på en
önskan hos svenskar att äta mer sjömat. Vi ser potential att öka bredden arter och på så sätt
bidra till större variation i sjömatkonsumtionen. Torsk, räkor och sill är arter som kan öka i
andel, men även kolja, sej och olika typer av skaldjur.
	Smak och hälsa är de främsta drivkrafterna när svenskar bestämmer sig för att äta sjömat.
Åtta av tio konsumenter (80 %) anser att smaken är ett viktigt skäl till att välja fisk, och drygt
sex av tio (64 %) anser att hälsa är ett viktigt skäl.
	Trots att lax är svenskarnas favoritfisk ser vi att många konsumenter saknar kunskap om den
samt att det råder missuppfattningar och myter. En vanlig missuppfattning är att den färska
laxen är vildfångad och att den frysta är odlad. En annan är att lax är farligt för gravida. Sju av
tio svenskar (72 %) tror att det innebär hälsorisker för gravida att äta laxsushi, trots att
Livsmedelsverket menar att färsk norskodlad lax är trygg och säker mat för alla, även gravida.
	För att höja kunskapsnivån runt den odlade laxen kommer Norges sjömatråd i ännu högre
utsträckning än tidigare att satsa på information och utbildning till svenska konsumenter.
Informationsinsatserna omfattar allt från djurskydd och produktionsmetoder till mattrygghet
och den norska laxens hälsofördelar.
	Miljö- och hållbarhet är hjärtat i den norska havs- och fiskenäringen, och som ett resultat av
det är Norges fiskbestånd rikare och friskare än på många år:
• Användningen av antibiotika inom norsk laxodling har aldrig varit så låg som nu.
Endast fem anläggningar rapporterade användning under 2016, vilket motsvarar mindre
än en procent av den totala norska laxodlingen. Inga spår av antibiotika har hittats i den
fisk som säljs till konsumenten.
• Fodertillverkarna använder allt mer vegetabiliska ingredienser och allt mindre animalier.
Fiskmjölet och fiskoljan i fodret kommer endast från reglerat fiske, och från arter som inte
används för konsumtion.
• Den norska fiskeindustrin har lyckats vända den negativa utvecklingen med överexploaterade
hav till sunda fiskodlingar och ökande fiskbestånd med den största biomassan av lekande
norsk torsk på flera år.

Rapporten ”Sjömat i Sverige 2017” bygger på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Hushållens konsumtion av sjömat / Consumption of Seafood 2008 – 2017 Sweden, genomförd av GFK Sverige, konsumtionsdata från 4 800 hushåll.
SCI, Seafood Consumer Insight, genomförd av Kantar TNS SIFO, 2012 – 2017, N = 5 032.
Survey: ”Reputation of Salmon in Sweden”, genomförd av Kantar TNS SIFO, 2017, N = 1 000.
Fokusgruppundersökning ”Understanding the market position for Norwegian salmon in Sweden - Qualitative insights report”, genomförd av Kantar TNS Sifo, 2017.
Fokusgruppundersökning “Preference and consumption of prawns in Sweden”, genomförd av Kantar TNS Sifo, 2016.
Fokusgruppundersökning “Insikter om unga och sill”, genomförd av Kantar TNS Sifo, 2016.
Shoppingundersökning, genomförd av SRC Sverige, 2015.
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1.	Sjömatkonsumtion
i Sverige
Människor har ätit fisk och skaldjur i alla tider. Dess
betydelse och status har varierat genom århundradena,
men idag är sjömat ett viktigt och uppskattat inslag på
de svenska middagsborden, både till vardags och fest.
Med tanke på att nära hälften av Sveriges befolkning
bor inom en mils avstånd från kusten är det kanske inte
så konstigt att den svenska matkulturen har många
fisk- och skaldjursinslag. Men hur ofta, och hur mycket,
sjömat äter svenskarna? Vilka är favoritfiskarna?
Och vad driver oss att köpa och äta sjömat?

8

9

Svenskar äter för lite fisk

Konsumtionen sjunker

Sju av tio svenskar (66 %) äter fisk eller skaldjur minst en gång i
veckan och fyra av tio (40 %) äter det minst två gånger i veckan.
Det är få svenskar som aldrig äter fisk och skaldjur, men det är
alldeles för många som äter det för sällan.

Svenskarnas sjömatkonsumtion har legat på en relativt stabil
nivå de senaste åren. Men en svag nedåtgående trend påverkar
det genomsnittliga antalet måltider negativt varje år. 2012 åt den
svenska konsumenten i genomsnitt 79 måltider sjömat per år – en
siffra som fem år senare, 2017, har sjunkit till 70.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk två till tre gånger
i veckan, och helst en variation av feta och magra sorter. Men
genomsnittet för hur ofta svenskar äter sjömat ligger betydligt
lägre än så: 1,4 gånger per vecka.

GENOMSNITTLIGT ANTAL MÅLTIDER SJÖMAT 2012–2017
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Även jämfört med norrmännen äter svenskarna förhållandevis
lite sjömat. Nio av tio norrmän (86 %) äter fisk minst en gång i
veckan och sju av tio (68 %) gör det minst två gånger i veckan.

FREKVENS SJÖMATKONSUMTION – 2017
SVERIGE JÄMFÖRT MED NORGE
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ANTAL MIDDAGAR MED DE OLIKA PROTEINERNA

Då vi jämför olika proteiner ser vi att antalet måltider med kött
och kyckling är betydligt fler än de med fisk och skaldjur. Detta
trots att fisk och skaldjur är en kategori med många olika arter
och variationsmöjligheter. Anledningarna till att frekvensen för
fisk- och skaldjurkonsumtionen är så låg jämfört med kött och
kyckling är flera:
Jämfört med andra proteiner är priset på fisk förhållandevis högt,
och fisk var dessutom den kategori som ökade mest i pris under
2016. Detta påverkade konsumtionen negativt från 2015 till 2016.
En annan förklaring är tillgängligheten och närvaron i butik, som
är viktiga kriterier för att bli ett relevant middagsalternativ. Att
kyckling har blivit så populärt är delvis ett resultat av innovation
och produktutveckling. Fisk och skaldjur är inte ”top of mind” på
samma sätt som kyckling när konsumenten är i butik.

KÖTT 132

KYCKLING 70

Källa: Nordic food facts, Ipsos Marketing

SJÖMAT 70

Om konsumtionen ska öka måste frekvensen bli högre. Möjligtvis
upplever svenskarna att de inte har tillräckligt många skäl att äta
sjömat, och att de därför hellre väljer kött eller kyckling.
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priserna fortsätter upp. Det finns risk att en del konsumenter
slutar köpa fisk och skaldjur helt, men vi ser preliminärt att
frekvensen sjunker.

MEST KÖPTA FISKSORTERNA 2016
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Under 2016 gick priserna upp och volymerna ned. Svenskarna
köpte inte fisk och skaldjur lika ofta som de gjort tidigare år.
Den nedåtgående trenden kommer sannolikt att bestå om
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Det märks både i form av färre kunder och mindre mängd per
inköpstillfälle, vilket bidragit till lägre volymer.

SJÖMATKONSUMTION PER ÅLDERSGRUPP
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Laxens inverkan på den sjunkande
sjömatkonsumtionen
Som redan nämnts höll sig sjömatkonsumtionen i Sverige på en
stabil nivå under flera år. Men sedan 2015 har priserna på lax stigit
kraftigt eftersom efterfrågan, globalt sett, varit större än till
gången. Detta har i sin tur lett till en sjunkande laxkonsumtion
i Sverige. Under 2016 gällde nedgången primärt färsk lax, men
under 2017 har även konsumtionen av fryst och rökt lax sjunkit
till följd av högre priser.
Vid en närmare analys av siffrorna ser vi hur prisökningar inom
samtliga laxkategorier har bidragit till den sjunkande totala
laxkonsumtionen under det senaste året. Nedgången för färsk
lax beror i första hand på att färre konsumenter köper produkten,
medan det för fryst lax snarare handlar om att man inte köper
produkten lika ofta. För rökt lax är nedgången knappt märkbar,
men här ser vi en negativ utveckling sedan en längre tid tillbaka.

Då vi jämför perioden juli 2016 – juli 2017 med perioden juli 2015
– juli 2016 så ser vi följande förändringar:
Volym:
Kg/hushåll:
Kilopris:
Frekvens:
Penetration:

–7 %
–23 %
+16 %
–16 %
–7 %

De svenska hushållens sjömatkonsumtion ökade fram till 2010,
föll till omkring 65 tusen ton 2013, och höll sig därefter på en
stabil nivå fram till 2015. På grund av nya beräkningsmetoder
har vi ett brott i tidsserien 2015, och nivån har justerats upp.
Siffrorna för 2015 och 2016 utifrån det nya räknesättet visar att
volymen föll tre procent under 2016, vilket huvudsakligen beror
på prisökningen. Under perioden med tillväxt var det naturella
och färska produkter som stod för ökningen.
Sett till de populäraste arterna i Sverige under 2016 så har
konsumtionen av lax minskat med 16 procent, medan alla
andra arter på topp 5-listan har ökat. Detta hänger ihop med
hur de största arterna köps.
Över 40 procent av konsumtionen av naturell färsk sjömat
utgörs av lax. Därför bidrar nedgången i laxkonsumtionen till
nedgången i konsumtion av naturell sjömat generellt. Priset
på naturell färsk sjömat ökade med 12 procent under 2016,
och här var det laxpriset, som steg 17 procent 2015 – 2016, som
drog upp genomsnittet.

Sjömat – en generationsfråga?
Det finns ett tydligt samband mellan ålder och hur ofta vi äter
fisk och skaldjur. Bland de yngsta (18 – 34 år) uppger bara var
tredje person (33 %) att de äter sjömat två gånger i veckan.
Bland 35 – 49 åringarna är andelen något högre, 35 procent.
Bland de äldsta (49 – 65 år) svarar fyra av tio (39 %) att de äter
sjömat två gånger i veckan. Vi kan alltså konstatera att ju äldre
vi är desto oftare äter vi fisk och skaldjur, och vice versa. Men sett
till Livsmedelsverkets rekommendation är frekvensen förhållan
devis låg i samtliga åldersgrupper.

Att frekvensen är högre i städer än på landsbygden kan sannolikt
kopplas till tillgänglighet. Speciellt färskpackad fisk är mer till
gänglig i städer.
ÄTER SJÖMAT TVÅ GÅNGER I VECKAN ELLER MER – 2017
VARIATIONER BASERAT PÅ GEOGRAFISK TILLHÖRIGHET

Storstad, 44%
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ÄTER SJÖMAT TVÅ GÅNGER I VECKAN ELLER MER – 2017
VARIATION MELLAN ÅLDERSGRUPPER
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Att personer i hushåll med fler än två personer äter sjömat oftare
skulle kunna vara ett tecken på att föräldrar är måna om att ge
sina barn näringsrik mat, och att de därför köper fisk och skaldjur
i större utsträckning.
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Även när vi studerar andelen sjömatkonsumenter i förhållande
till antal hushåll per åldersgrupp ser vi att de yngre köper mindre
sjömat, medan de äldre köper något mer. Utvecklingen är
densamma i Norge.

50-65 år

Vi vet att sjömat upplevs som dyr jämfört med annan mat
och andra proteiner. Det kan förklara att personer med högre
utbildning och högre inkomst också är de som äter sjömat
oftast. De har helt enkelt större betalningsförmåga.

ÄTER SJÖMAT TVÅ GÅNGER I VECKAN ELLER MER – 2017
VARIATIONER BASERAT PÅ UTBILDNINGSNIVÅ

Unga svenskar köpte mindre sjömat under 2016 än de gjorde 2015,
men vi ser samtidigt att åldersgrupperna i mitten av skalan
tappar mer än de yngsta konsumenterna. I Norge minskar
konsumtionen i alla åldersgrupper, och fallet är störst bland de
yngsta. Det är med andra ord inte lika tydligt i Sverige att yngre
konsumenter faller ifrån som det är i Norge.
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ÄTER SJÖMAT TVÅ GÅNGER I VECKAN ELLER MER – 2017
VARIATIONER BASERAT PÅ INKOMST
Mycket över genomsnitt, 62%
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Sjömat i hemmet
Fisk är snabbt, enkelt och gott. Men till vilka måltider äter
svenskarna fisk hemma? Skiljer sig beteendet åt mellan
vardag  och helg?
När svenskar äter sjömat på vardagarna är det vanligast till
middag, vilket sex av tio svenskar (60 %) uppger att de brukar
göra. Fisk och skaldjur är även populärt till lunch (46 %) och till
kvällsmat (19 %), troligtvis som pålägg på smörgåsen. En mindre
andel äter sjömat till mellanmål (9 %) och ännu färre äter det till
frukost (5 %).

Män är öppna för fler arter än kvinnor, och på samma sätt har
äldre personer större repertoar än yngre personer. I det senare
fallet kanske förklaringen är så enkel som större erfarenhet och
trygghet kring att tillaga flera olika fisksorter.

ANTAL FISKARTER SVENSKAR KAN TÄNKA SIG ATT ÄTA PÅ VARDAGAR
VARIATIONER BASERAT PÅ KÖN
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Att tänkbarheten totalt sett har ökat från fyra till sju arter skulle
kunna betyda att fisk- och skaldjurskategorin har blivit bredare
och viktigare för svenska konsumenter. Men vi ser fortfarande en
rad andra, externa faktorer som gör att kött- och kycklingprodukter
oftare hamnar i varukorgen än fisk.

ANTAL FISKARTER SVENSKAR KAN TÄNKA SIG ATT ÄTA PÅ VARDAGAR
VARIATIONER BASERAT PÅ ÅLDERSGRUPPER
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Sjömat på vardagar
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Den fisk som svenskar helst vill äta på vardagar är lax (45 %),
följt av torsk (29 %) och spätta (7 %).
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Skillnaderna mellan kön och olika åldersgrupper är små, men vi
ser att fler män än kvinnor äter sjömat till lunch och mellanmål,
samt att fler yngre än äldre väljer sjömat till frukost och lunch.
Det har skett en del produktutveckling inom fisk och sjömat de
senaste åren, och vi ser även att tänkbarheten för fisk har ökat.
Svenskar som övervägde vilken fisk de skulle äta till middag
2012 tänkte på i genomsnitt fyra olika arter. Fem år senare, 2017,
har repertoaren breddats till sju arter.

Vi ser dock vissa preferensskillnader mellan könen, och en av de
tydligaste är att kvinnor har en något mer enad fisksmak än
män. 86 procent av kvinnorna har någon av fiskarterna nedan
som favorit, jämfört med 75 procent av männen. Fler män än
kvinnor föredrar arter som sill, räkor och makrill.
FISKARTER SOM SVENSKAR FÖREDRAR ATT ÄTA PÅ VARDAGAR
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Preferensen skiljer sig även åt mellan olika åldersgrupper. Bland
de yngsta (18 – 34 år) är laxen en överlägsen vardagsfavorit (59 %)
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och även bland 35 – 49-åringarna rankas laxen som nummer ett
(48 %). I den äldsta åldersgruppen (49 – 65 år) är torsken favorit
fisk på vardagar.

Bland personer över 50 år råder större variation överlag vad gäller
preferens. Här ser vi till exempel att torsk har nästan lika många
anhängare som lax, och även att rödspätta är en storfavorit.
Övriga arter har relativt låg preferens, men en intressant
observation är att tonfisk är populärast bland unga och kvinnor,
troligtvis på grund av den starka och ihållande sushitrenden.

2017

15

Sjömat på helger
Sjömat anses passa som middagsmat både på vardagar
och helger. Som lunch anses den däremot passa bättre på
vardagar. Som kvällsmål och som frukost anses sjömat passa
bättre på helger.

FISKARTER SOM SVENSKAR FÖREDRAR ATT ÄTA PÅ HELGEN
40

%

38

35
30
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Även på helgerna är laxen den fisk som flest föredrar – nästan
fyra av tio (38 %) säger att de helst äter lax. Preferensen för lax på
helgerna har dock minskat de senaste åren, medan preferensen
för torsk har ökat. Till skillnad från vardagarna föredrar svenskarna
oftare räkor på helgerna (14 %).
Konsumenter associerar färska räkor med skal till fredag och
lördag (helg) eftersom dessa uppfattas som ”riktiga” räkor.
Därför förväntar sig konsumenter också en hög kvalitet när
de köper färska räkor.
Vad man föredrar och vad som faktiskt hamnar i varukorgen
kan skilja sig åt en aning, men svenskarna köper i stort sett de
fisk- och skaldjursarter som de säger att de föredrar.
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Sjömatkonsumtionen under helgerna skiljer sig åt mellan olika
åldersgrupper. Att äta sjömat till frukost är vanligare bland
yngre än äldre. Däremot är det vanligare bland äldre att äta
sjömat till lunch, middag och kvällsmål. Att äldre äter mer
sjömat på helgerna kan vara en av förklaringarna till att
konsumtionen är högre i just den åldersgruppen.
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MÅLTIDER DÅ SVENSKAR ÄTER SJÖMAT – 2017
HELGER JÄMFÖRT MED VARDAGAR

Vi ser samtidigt att frekvensen för sjömatkonsumtion på
restaurang sjunker med åldern. Bland 35 – 49-åringarna är det
knappt en tredjedel (31 %) som äter sjömat på restaurang minst
en gång i månaden, och bland 49 – 65 åringarna är det knappt
en fjärdedel (24 %).

Åtta av tio svenskar (83 %) äter sjömat på restaurang någon
gång under året, och tre av tio (32 %) gör det en gång i månaden
eller oftare.

Precis som i hemmet är lax den fisk svenskarna föredrar när de
äter på restaurang. Nära var tredje svensk (30 %) uppger det som
sin favoritfisk. Däremot är svenskarna öppna för flera sorters fisk
och skaldjur när de är på restaurang jämfört med hemma.
Hälleflundra, räkor och röding kvalar alla in på listan över de mest
populära restaurangarterna.

70

Frekvensen på restaurang har ökat de senaste åren, vilket kom
penserar för den sjunkande konsumtionen i hemmen. 2012 var
det bara 25 procent som åt sjömat på restaurang en gång i
månaden eller mer, en andel som alltså ökat till 32 procent 2017.
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Sjömatkonsumtionen ökar bland yngre …

61

En tydlig trend är att sjömatkonsumtionen på restaurang ökar
kraftigt bland yngre personer. Hela 43 procent i åldersgruppen
18 – 34 år uppger att de äter fisk eller skaldjur på restaurang
minst en gång i månaden. Det kan jämföras med 34 procent för
ett år sedan (2016) och 28 procent för fem år sedan (2012).
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En annan intressant observation är att sjömatkonsumtionen är
koncentrerad till relativt få arter. De tio största arterna står för 75
procent av totalvolymen. Det betyder att resterande 25 procent
är utspridda mellan många arter med låg volym, så som hoki,
musslor, ansjovis och pangasius.
Vi ser också skillnader i vilken form konsumenter köper de olika
arterna. Sill och makrill köper vi primärt preparerat, i glas eller kon
serverat. Lax är den art som i störst utsträckning köps naturell färsk.
Lax, räkor och torsk köper vi en relativt stor andel naturell fryst.

… men sjunker med åren

Fisk och skaldjur är ett vanligt inslag på middagsbordet i de
svenska hemmen. Men hur ser det ut när vi är på restaurang eller
kafé? Den största delen av konsumtionen sker i hemmet medan
man uppskattar att cirka 33 procent av den totala konsumtionen
sker utanför hemmet, enligt Europanel.

20

30

Vi ser att laxen är den mest köpta arten men också att torsk, sill
och räkor finns högt upp på listan, precis som på preferenslistan.
Däremot ser vi att spätta hamnar längre ner på köplistan, även
om många föredrar den. Alternativ som makrill, tonfisk och kräftor
köps alltså i större utsträckning än spätta.

Sjömat på restaurang

Jag kan inte så många räkrecept. Därför

blir det att vi köper räkor till speciella

Den fortsatt starka sushitrenden i kombination med introduk
tionen av poké bowl kan vara viktiga bidragande orsaker till den
positiva utvecklingen för sjömatkonsumtion på restaurang.
En annan tänkbar anledning är trenden som innebär att många
unga väljer bort rött kött, och att sjömaten på så sätt blivit ett
mer attraktivt alternativ.

”

behöver jag inspiration.

när man har tid till att skala färska räkor,
dricka vin och mysa på sommaren



”

39-årig svensk kvinna



”

51-årig svensk man
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SJÖMAT PÅ RESTAURANG – ÅLDERSVARIATIONER
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FISKSORTER SOM SVENSKAR HELST ÄTER PÅ RESTAURANG
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ÄTER PÅ RESTAURANG EN GÅNG I MÅNADEN ELLER OFTARE
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18-34 år
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Lax på är populärast bland unga (18 – 34 år) medan räkor går
hem bäst i åldersgruppen 35 – 49 år. Hälleflundra har störst
andel anhängare i gruppen 49 – 65 år.

SJÖMAT PÅ RESTAURANG – FREKVENS 2012–2017
%

Generellt tänker jag på god mat i

tänker på räkor. Det är ”den goda måltiden”,

Män föredrar exempelvis torsk och hälleflundra i högre utsträckning
än kvinnor, medan kvinnor väljer tonfisk i högre grad än män.
Tidigare visade statistiken att kvinnor föredrar lax och räkor i
större grad än män, men det är en skillnad som har jämnats ut.

tillfällen. För att laga räkor på vardagarna

Minst 1 gång/månad

sällskap med vänner och familj när jag

Vad gäller favoritfiskar på restaurang finns ett antal tydliga
skillnader mellan män och kvinnor samt mellan olika
åldersgrupper.
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Sjömat – traditionsbunden säsongsmat

Drivkrafter för att konsumera sjömat

Vad vore påsk, midsommar eller jul utan gravad lax och inlagd
sill? Ett klassiskt svenskt smörgåsbord skulle förmodligen inte
anses komplett utan dessa maträtter, och statistiken visar tydligt
att lax- och sillkonsumtionen skjuter i höjden vid specifika
säsonger och högtider. En annan art som är säsongsstyrd är
färsk torsk. Till skillnad från sill och lax styrs torsksäsongen av

naturlig tillgång. Den färska torsken har högsäsong i början av
året (januari – april) och har fått ett uppsving i och med intro
duktionen av skrei för fem år sedan. Skrei är namnet på den
lekmogna torsk som varje år vandrar närmare Norges kust för
att föröka sig och på så sätt utvecklar ett kött med unik textur
(läs mer om skrei i kapitel 3).

När svenskar bestämmer sig för att äta sjömat är det framför
allt två faktorer som får styra: smak och hälsa. Åtta av tio
konsumenter (80 %) anser att smaken är ett viktigt skäl till att
välja fisk, medan drygt sex av tio (64 %) anser att hälsa är ett
viktigt skäl.
Det är tydligt att kvinnor fäster större vikt vid hälsoaspekten
– 71 procent anser att det är ett viktigt skäl till att äta sjömat
jämfört med 62 procent av männen. Att sjömat är lättlagad
mat, samt att det är ett magert alternativ är också skäl som
väger tyngre bland kvinnor än män.
Sjömat anses vara så nyttigt att det finns en risk att många
”pliktäter” det. I de fall då smaken är mer avgörande än hälsan
kan det alltså betyda att svenskarna äter fisk och skaldjur just
för att det är gott, och inte för att de måste.
I samtliga åldersgrupper är smaken är den viktigaste anled
ningen till att äta fisk och skaldjur, och särskilt viktigt är det för
personer som är 50 år eller äldre. Smakupplevelsen tycks med
andra ord bli viktigare ju äldre vi är.

Att synen på hälsa och sjömat skiljer sig åt mellan yngre och äldre
konsumenter kan vi konstatera i flera olika undersökningar.
Exempelvis visar en kvalitativ studie att yngre personer blir mer
motiverade av yttre, synliga hälsoeffekter så som vackrare hud,
naglar och kropp medan äldre personer blir mer motiverade av
inre hälsoeffekter som ger ett längre och friskare liv.
Vad gäller drivkrafter för att köpa de olika arterna ser vi också
vissa skillnader. Smakupplevelsen och hälsoaspekten är till
exempel viktigare drivkrafter för lax än för torsk, medan torsken
vinner när konsumenter söker ett magert alternativ.
DRIVKRAFTER FÖR ATT KONSUMERA SJÖMAT
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Hälsoaspekten är något viktigare för den yngsta åldersgruppen
(18 – 34 år) än för övriga åldersgrupper. Samtidigt ser vi att det är
vanligare bland äldre att välja sjömat på grund av att det är ett
magert alternativt.
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SÄSONG FÖR SILLPRODUKTER
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SÄSONG FÖR FÄRSK TORSK
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Att sjömatkonsumtionen har gått ner 2016 och
2017 beror i huvudsak på de högre laxpriserna
och därmed färre kampanjer och mindre synlighet i butik. Preferensen för norsk lax är däremot
så stark så jag känner mig trygg med att konsumtionen kommer att öka igen där priserna
stabiliseras. Men värt att tänka på är att koni
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Rökt lax
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2.	Så tänker den svenska
sjömatkonsumenten
Det finns en vilja hos svenskarna att äta mer fisk,
och vi vet att många har ett stort matlagnings
intresse. Men vad vet, och vad tänker de, egentligen
om sina favoritsorter lax, räkor och sill? Och hur
beter de sig i butiken? Finns det något som kan få
dem att köpa fisk oftare?

20
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Fokus på lax
Våren 2017 genomförde Norges sjömatråd och undersöknings
företaget TNS Kantar en stor kvalitativ studie för att kartlägga
hur svenska konsumenter uppfattar norsk lax. Vad driver – eller
hindrar – svenskar att köpa norsk lax, vad vet de egentligen om
laxodling? Och hur tänker de kring det norska ursprunget? Det
var några av frågeställningarna som togs upp i fokusgrupperna
med konsumenter mellan 25 och 50 år, boende i Stockholm och
Göteborg.

Hälsofördelar är en viktig drivkraft för att äta lax

Hälsofördelarna, med näringsämnen så som Omega 3, anti
oxidanter och vitaminer, är en annan viktig drivkraft för svenska
konsumenter att välja lax. Samtidigt visar studien att få personer
känner till vilken nytta dessa näringsämnen gör för kroppen.
Den största barriären för svenska konsumenter att välja lax är
priset. Lax anses dyrt jämfört med kött och kyckling. Särskilt
barnfamiljer menar att priset får dem att välja billigare alternativ
så som kyckling eller biff.

Hälsosamt och lättlagat men dyrt

Fryst till vardag och färskt till fest

Studien visar tydligt att svenskar har en positiv bild av lax. Det
anses vara hälsosam, lättlagad mat som passar både till vardags
och festligare måltider. Lax anses dessutom vara den fisksort
som smakar bäst. Många föräldrar menar att lax är det lättaste
sättet att få barn att äta fisk.

Ett annat hinder är uppfattningen att lax är svårt att variera, och
att man saknar inspiration. Många konsumenter menar dessutom
att lax (och fisk överlag) har en så distinkt smak att de skulle
tröttna om de åt det oftare än en gång i veckan.

OMEGA-3

HÄLSOFÖRDELAR
MED LAX

NYTTIGT FÖR BARN

VITAMINER
GER BÄTTRE HÄLSA
DE TRE FRÄMSTA HÄLSOFÖRDELARNA
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”
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Lax är jättegott!

Det passar att äta vid många olika tillfällen
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27-årig svensk kvinna


Att köpa fryst lax i fyrpack anses bekvämt och prisvärt, i synnerhet
bland yngre och mer priskänsliga konsumenter. Den färska laxen,
som köps över disk eller i vakuumförpackning, anses ha högre
kvalitet och bättre smak. Den förknippas i större utsträckning
med helg och festmåltider än den frysta laxen.

Lax associeras i första hand med en middagsrätt som tillagats
i ugn eller stekpanna i det egna hemmet. Men rå lax, betraktas
inte som vardagsmat, utan något man äter på restaurang eller
som hämtmat (sushi) samt vid speciella högtider så som jul,
påsk och midsommar.

Konsumenter föredrar fryst lax som vardagsmat
Fryst lax

Färsk lax

BEKVÄMT

SMAKAR BÄTTRE

VARDAGSPRODUKT

HÖGRE KVALITET

BILLIGARE
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SPECIELLA TILLFÄLLEN
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Myter gör konsumenter misstänksamma mot odlad lax
FULL AV ANTIBIOTIKA

ODLAD LAX UTFODRAS MED
VILDFÅNGAD FISK

INTE BRA ATT ÄTA RÅ LAX
UNDER GRAVIDITETEN

MYTER OM
ODLAD LAX

SKA FRYSAS INNAN
DEN KAN ÄTAS RÅ

FÖRSTÖR DE NATURLIGA BESTÅNDEN

ODLAS I TRÅNGA BURAR
UTFODRAS MED KONSTGJORDA FÄRGÄMNEN

Bristande kunskap om laxodling
Samtidigt som lax generellt sett uppfattas positivt, visar studien
att det finns en del negativa associationer till odlad lax så som
storskalig industri, sämre kvalitet, onaturligt och miljöpåverkan.
En viktig observation är dock att samtalen och resonemangen
präglas av osäkerhet och att deltagarna har frågor snarare än
säkra påståenden.
Studien identifierade också okunskap och en rad missupp
fattningar runt odlad lax. Många konsumenter är till exempel
omedvetna om att nästan all lax som säljs i Sverige är odlad.
Dessutom tror många felaktigt att fryst lax är odlad lax, och
att färsk lax är detsamma som vild lax.

24

Norskt uppfattas positivt

Önskan om mer information

Norge är det land som svenskar i första hand tänker på när lax
kommer på tal. Det norska ursprunget uppfattas huvudsakligen
positivt, med hänvisning till att lagar och regler i Norge liknar de i
Sverige. Konsumenterna litar på att laxodlingen sker med kontrol
lerade produktionsmetoder och med hänsyn till djurens välmående.
De tar även upp den geografiska närheten som något positivt, då
det bidrar till kortare transporter. Andra positiva associationer till
Norge och laxens norska ursprung är friskt vatten och ren miljö.
Samtidigt framkommer det att kunskapen om hur norsk laxodling
går till generellt är mycket låg.

En viktig slutsats av den kvalitativa studien är att svenska kon
sumenter vill ha mer information om odlad lax. De uttrycker en
tydlig önskan om att få veta vad som är sant och vad som är
myter, för att kunna bilda sig en egen uppfattning. Mot bakgrund
av dessa insikter kommer Norges sjömatråd i ännu högre
utsträckning än tidigare att satsa på information och utbildning
om allt från djurskydd och produktionsmetoder till mattrygghet
och den norska laxens hälsofördelar.

Brist på kunskap kan sannolikt också kopplas till de myter som
finns runt odlad lax. Man ”har hört” från bekanta och media att
odlad lax innehåller antibiotika, att den växer upp i trånga kassar,
matas med artificiella färgämnen och att den är ohälsosam för
gravida, för att nämna några exempel.
Samtidigt kan vi genom studien konstatera att dessa myter och
rykten runt odlad lax inte styr köpbeteendet. Ingen nämner
specifika myter som en anledning till att äta mindre lax. Detta
kan sannolikt kopplas till okunskap och missuppfattningar om
huruvida laxen är odlad eller vild. Konsumenter associerar inte
laxodling med den lax de köper i butiken.

25

Studie bekräftar positiv – men oklar – bild av lax
Norges sjömatråd har även låtit genomföra en kvantitativ studie
där tusen svenskar mellan 18 och 65 år har svarat på frågor om
lax. Resultatet av den bekräftar i stor utsträckning den positiva
bild av norsk odlad lax som framkom i den kvalitativa studien.
Laxen anses god, hälsosam, lätt att få tag på och enkel att tillaga.
Den anses dessutom vara ett livsmedel med hög kvalitet.
Samtidigt kan vi konstatera att många är ovetande om att
merparten av laxen som säljs i butiken är odlad. Det finns
dessutom frågetecken runt laxodling och laxens hälsoeffekter
– man har svårt att hålla isär myter och fakta.
Mycket tyder på att svenska konsumenter söker trygg och pålitlig
information om livsmedel i allmänhet, och sjömat i synnerhet.

Samtidigt möts de av tvetydiga budskap och myter, exempelvis
genom sociala medier. Därför är det viktigt att vi aktivt bidrar till
att höja kunskapsnivån.

Initiativ för att krossa gravidmyt om sushi
Trots att Livsmedelsverket sedan flera år slår fast att färsk odlad
lax är trygg och säker mat för gravida tror sju av tio svenskar
(72 %) att färsk rå lax, exempelvis på sushi, är förknippat med
hälsorisker för gravida. Sex av tio svenskar (57 %) anser att gravida
helt bör undvika laxsushi.
I september 2017 lanserade Norges sjömatråd och Sveriges
ledande sushikedja Sushi Yama, ett initiativ för att krossa
myterna kring graviditet och färsk rå lax.
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Initiativet innebär att Sushi Yama sätter en ny standard för
”mammasushi” och inför norsk odlad lax som central ingrediens
även för gravida. Tidigare har restaurangkedjan haft gravid
menyer där laxen ersatts med avocado och räka, och så ser det
fortfarande ut på de flesta sushirestauranger i Sverige.

SVENSKARS UPPFATTNING OM RÅ LAX
I SAMBAND MED GRAVIDITET
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Målet med initiativet är att öka kunskapen och reda ut fråge
tecken så att fler gravida ska kunna njuta av laxens goda smak
och hälsofördelar. Sushi Yama och Norges sjömatråd hoppas
att fler sushirestauranger ska följa efter och uppdatera sina
sushimenyer enligt gällande kostråd. Då blir det dessutom lättare
för gravida att nå Livsmedelsverkets rekommendation om att
äta fisk två till tre gånger i veckan.
ANDEL SOM ANSER ATT GRAVIDA BÖR UNDVIKA LAX I OLIKA FORMER
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Fokus på räkor
Precis som med sill kan vi genom fokusgrupperna konstatera att
räkor har en fastlåst position hos svenska konsumenter.
De främsta anledningarna till att svenskar inte köper räkor är
uppfattningen att det är dyrt, att man saknar inspiration i köket
samt synen på att räkor är något man bara äter på helgen eller
vid speciella tillfällen. En typisk bild av hur räkor ”ska” ätas är ett
festligt sammanhang på sommaren tillsammans med vänner
och familj.
För att öka konsumtionen av räkor är det viktigt att informera
om variationsmöjligheterna i matlagningen, både till vardags
och på helger. Branschen måste inspirera konsumenter att
använda räkor på nya sätt.
Färska handskalade räkor uppfattas mycket positivt av svenska
konsumenter. De får oss att tänka på festliga, sociala situationer
sommartid.

Fokus på sill
När Norges sjömatråd och undersökningsföretaget TNS Kantar
samlade svenska konsumenter i fokusgrupper för att kartlägga
attityder till sill, framkom tydligt att det är en fisksort som präglas
av ett fastlåst konsumtionsmönster. Sillen ”glöms bort” mellan
högtider som jul, påsk och midsommar.
Studien visade också att svenska konsumenter har låg kunskap
om sillens näringsinnehåll och att få känner till det norska
ursprunget. Därför bör vi satsa mer på information om fiskens
hälsofördelar med högt proteininnehåll och viktiga näringsämnen
så som omega-3 och vitamin D samt påminna om dess ursprung.

Det som är viktigast för svenska konsumenter när de köper räkor
är matsäkerhet, hållbarhet och transparens kring produktionen.

”

Det är ofta svårt att hitta inspiration till

rätter. Räkor finns som regel inte i mina

tankar när jag ska laga mat i vardagen. Det är
ganska dyrt och så saknar jag helt enkelt

”

inspiration till spännande rätter.

51-årig svensk man

sill i andra sammanhang . Många är dessutom av uppfattningen
att sill är ”pensionärsmat” – en maträtt som bara äldre äter till
vardags. Även sillens konsistens och lukt är något som en del
konsumenter upplever negativt. ”Det är ingen riktig mat som
man äter sig mätt på”, är en annan invändning.
Resultaten av fokusgrupperna visar att finns stor anledning för
branschen att inspirera konsumenter, i synnerhet yngre personer,
att äta sill i olika former under hela året. Vi behöver påminna om
sillens existens och visa att den även fungerar utmärkt som
vardagsmat.

”

Åh! Det är godare än jag minns!

Sill associeras med positiva, traditionella och familjemässiga
värden, och själva tillfället då vi konsumerar sillen är ofta över
ordnat själva produkten.

Så tänker jag varje gång jag äter sill.
Varför äter jag inte sill oftare?

För att få barn att äta sill måste bitarna vara mindre och smaken
mildare, menar konsumenterna i studien.

Det kan faktiskt vara en fullgod måltid
om man tar flera gånger.

Det som främst hindrar svenska konsumenter att äta mer sill är
uppfattningen att man bara äter det vid högtider. Man är fast i
gamla vanor och traditioner och kommer inte ens att tänka på

”

24-årig svensk kvinna
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Associationerna till frysta skalade räkor är av mer blandad
karaktär. Ett vanligt positivt omdöme är att de är smidiga att
använda i matlagningen, samtidigt som många konsumenter
menar att de är små och smaklösa.
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Så beter sig sjömatkonsumenten i butik

Undersökningen visade att åtta av tio konsumenter köpte fisk
minst en gång i veckan. Barnfamiljerna var något underrepre
senterade i fiskavdelningen och mer förekommande i avdelningen
för kött och kyckling.

Det finns en vilja hos svenskarna att äta mer fisk. Många platser
i dagligvaruhandeln erbjuder fisk, som manuell fiskdisk, sill i glas,
packad färsk, rökt, gravad och fryst fisk. Varje plats skapar möj
ligheter till ökad konsumtion. Det finns ingen konkurrens mellan
de olika fiskavdelningarna – var och en tillgodoser olika behov
och köps vid olika tillfällen.

Resultatet visade också att män var överrepresenterade som
fiskkonsumenter. Speciellt i den manuella fiskdisken var andelen
män högre. Ungefär åtta av tio fiskköpare köpte fisk och skaldjur
i allmänhet (oavsett avdelning) minst en gång i veckan. Resultatet
visade också att fiskkonsumenten generellt var mer matlagnings
intresserad jämfört med konsumenter som i högre utsträckning
valde kött eller kyckling. Framför allt gällde detta konsumenter
som köpte färsk fisk, där fler verkade se matlagning som ett nöje.
Liknande värdering kunde ses hos konsumenten i kycklingavdel
ningen, medan köttkonsumenten värdesatte trygghet och vana
i något större utsträckning.

Konkurrensen handlar snarare om fisk versus kött och kyckling
(eller andra proteinkällor). Hur kan vi få kunden att välja fisk oftare?
Vi har bra insikt om konsumtionsmönster och har även tagit reda
på mer om köpbeteendet i butik vid de olika avdelningarna där
fisk säljs. Hur beter sig konsumenter som köper fisk? Till vilka
tillfällen köper man fisk? Vilka är drivkrafterna vid köp av fisk
i olika avdelningar jämfört med kyckling och kött? Hur kan vi
påverka kunden att köpa fisk oftare? Hur kan vi nå nya mål
grupper? I följande avsnitt besvarar vi de frågorna.

Beslutsamma konsumenter i frysdisken
I val av fisk visade det sig att frysta och rökta/gravade varianter
gick snabbast att välja (10 sekunder). I frysdisken visste konsumen
ten vad den ville ha, oftast baserat på tidigare erfarenhet och
vana. Köpet av den färska, packade fisken tog längre tid eftersom
man i större utsträckning sökte efter en viss fisksort och ”rätt”
storlek på förpackningen.

För att kartlägga köpbeteendet vid olika fiskavdelningar genom
förde vi en konsumentundersökning i butiker där det fanns en
manuell fiskavdelning och i butiker med en disk med packad
färsk fisk. Av alla butiker i svensk handel är det ungefär tio procent
som har en manuell fiskavdelning. Undersökningen gjordes med
köpande kunder i avdelningen för manuell fisk, packad färsk fisk,
rökt/gravad fisk, sill i glas och fryst fisk. Dessutom utfördes
kompletterande intervjuer med konsumenter i avdelningen för
färskt kött och kyckling.

Tre av tio fiskkonsumenter hade inte planerat att köpa fisk innan
de kom till butiken, vilket är en relativt hög impulsgrad i jämförelse
med andra kategorier i dagligvaruhandeln, som till exempel bröd
(16 %), fryst färdigmat (20 %) eller godis (27 %). Impulsgraden är
högst inom sill, där drygt fyra av tio handlar sill i glas på impuls.

INKÖP – PLANERAT ELLER IMPULS?
80

%

70

Undersökningen visade också att de som planerat sitt köp av
fisk ofta hade bestämt i detalj vad de skulle köpa. Inom det
färska fisksortimentet (manuell och packad) hade merparten
framför allt bestämt att de skulle köpa fisk, men sällan vilken
fisksort. I den frysta fiskavdelningen hade man framför allt
bestämt att fisken skulle vara fryst och vilken sort (t. ex. lax eller
torsk), medan resten, exempelvis varumärke eller förpacknings
storlek, bestämdes i köpögonblicket.

Varför köptes fisk på impuls?
Vad påverkade kunden i butik – och drev impulsköpen?
•	Åtta av tio som handlade färsk fisk (manuell och packad) på
impuls gjorde det för att de fick syn på den färska fiskavdel
ningen och blev lockade till köp. Två av tio köpte på impuls
för att de fick syn på ett erbjudande.
•	Av de som handlade fryst fisk, blev fyra av tio lockade att
köpa fryst fisk när de fick syn på avdelningen. En av tio köpte
fryst fisk på impuls efter att de hade sett den manuella fisk
avdelningen. Tre av tio impulshandlade fryst fisk för att de
hade sett ett erbjudande.
•	Vid den rökta/gravade fisken handlade fyra av tio på impuls
när de fick syn på avdelningen. Nästan lika många (tre av tio)
nämnde att de såg något de tyckte verkade gott. En av tio
såg ett erbjudande och lika många såg en nyhet som utlöste
impulsköpet.
•	Av de som handlade på impuls i sillavdelningen var det lika
många, tre av tio, som såg ett priserbjudande som uppmärk
sammade avdelningen, medan knappt två av tio impuls
handlade för att det de blev sugna på sill.
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Olika fiskar till olika tillfällen
Fiskkonsumenten köpte fisken i de olika avdelningarna till olika
konsumtionstillfällen. Alltså konkurrerade inte fisken i avdel
ningarna med varandra.

Färsk fisk och fryst fisk hade olika drivkrafter och valdes utifrån
olika motiv. Den färska fisken köptes för smakens skull, för färsk
het och för att konsumenten hade möjlighet till bättre service
och tips från personalen. Den frysta fisken hade mer praktiska
köpmotiv, som att den är bra att ha hemma och har lång håll
barhet. Även prisvärdheten nämndes av de som köper fryst fisk.

Inspiration viktig för köpfrekvens
Finns det något som kan få fiskkonsumenten att köpa fisk oftare?
I alla avdelningar önskade konsumenten tips och inspiration
kring tillagning för att kunna variera sin egen matlagning.
En attraktiv avdelning för såväl manuell som packad fisk var
också önskvärt liksom tips och råd från personal i butik samt
erbjudanden.
SAMMANFATTNING – MYCKET AVGÖRS I BUTIKEN

Andel som kan tänka sig att köpa fisk från en annan avdelning
ÅTGÄRDER SOM KAN FÅ KONSUMENTEN
ATT KÖPA FISK OFTARE:

Köpte manuell färsk fisk

8%

kan tänka sig att ersätta med fryst fisk

24%

43%

FÄRSK FISK
1. Ett planerat tillfälle till helgen
2. Ett planerat tillfälle till vardags
3. Ett recept

Köpte fryst fisk

13%

kan tänka sig att ersätta med fryst fisk

kan tänka sig att ersätta med
packad färsk fisk
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Köpte packad färsk fisk

kan tänka sig att ersätta med
manuell färsk fisk

1. Inspiration i butik
2. Tips/råd från personal
3. Intressanta kampanjer och priserbjudanden

14%

kan tänka sig att ersätta
med manuell färsk fisk

12%

kan tänka sig att ersätta med
packad färsk fisk

VAD HADE DU PLANERAT INNAN BUTIKSBESÖKET?
FRYST FISK

1. Bra att ha hemma – ta fram vid behov/spontant,
hållbarhet
2. Ett planerat tillfälle – vardag/helg

SILL I GLAS

RÖKT OCH GRAVAT

1. Ska ha till specifik maträtt
2. Bra att ha hemma/fylla på

1. Ska ha till specifik maträtt
2. Ska ha till specifikt tillfälle
3. Bra att ha hemma

Insikterna i undersökningen pekar på att butikerna har
stora möjligheter att stimulera konsumenter till att äta
mer fisk. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste
insikterna från undersökningen:

1. Matlagningsintresserade kunder
2. Snabba köpbeslut

Kött- eller kycklingkonsumenter nämnde också att inspiration
i butik är det viktigaste för att de ska påminnas om och börja
köpa fisk oftare.

3. Hög impulsgrad
4. Synlighet av fisk driver köp i alla avdelningar
5. Ofta inte bestämt hur fisken skall tillagas

KÖPARE AV KÖTT OCH KYCKLING
1. Familjen tycker inte om fisk.
2. Svårt att tilllaga/saknar kunskap.
3. Känns dyrt/svårt att bedöma priset.
4. Tänker inte på det/ingen vana.

Ungefär varannan konsument trodde att den färska fisken alltid
är dyrare än den frysta fisken. Av de som handlade fryst fisk var
det drygt sex av tio som trodde att den färska alltid kostar mer.

6. Tror att färsk fisk är dyrare än fryst
7. Erbjudande viktigast för kunden i fryst fisk och sill i glas
8.	Fiskavdelningarna kompletterar varandra – olika
konsumtionstillfällen och drivkrafter
9. Kunden vill ha mer inspiration och tips i butiken
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Proteinkampen
De som köpte kött och kyckling var också frekventa köpare av fisk.
Steget över till att köpa fisk/skaldjur verkar därmed inte vara
långt. Drygt fyra av tio som köper kyckling ser fisk som ett bra/
mycket bra alternativ medan cirka tre av tio som köper kött
säger detsamma.
ANDEL SOM ANSER ATT SJÖMAT ÄR ETT
ALTERNATIV TILL KÖTT/KYCKLING
100
80

20
0

Det råder inga tvivel om att de flesta svenskar är intresserade
av miljö- och klimatfrågor och var maten kommer från. Men hur
viktigt är det egentligen när man väl står där i affären? Det är
svårt att få ett bra svar på den frågan. Våra undersökningar
visar olika resultat. I en konkret köpsituation verkar miljö och
ursprung prioriteras lägre än pris, kvalitet och tillgänglighet.
Resultaten visar även följande:

%
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Hur viktigt är miljö och hållbarhet för svenska
konsumenter?

37
38
29
Köpare av kött

1–2 Inget/mindre bra alternativ

16
Köpare av kyckling
3–4 Ganska bra alternativ

5–6 Bra/mycket bra alternativ

Hushåll som köper färsk fisk eller färska skaldjur är mer miljö
medvetna än genomsnittet.
De hushåll som köper fryst panerad fisk, men också de som
köper fryst naturell fisk, är klart mindre miljömedvetna än snittet
för både snabbrörliga konsumtionsvaror och sjömat totalt.
När vi frågade svenska konsumenter vad som får dem att välja
fisk och skaldjur var det bara 15 procent som tyckte att det är viktigt
att produkten är producerad på ett miljövänligt sätt. Detta kan
jämföras med att 81 procent tyckte att smaken är viktigast.3

Påverkan i butik verkar ha stor potential att öka fiskkonsumtionen.
Mycket handlar om inspiration, information och synlighet av
avdelningarna för att påminna och locka till fler köp av fisk.

Det är intressant med en djupare analys där vi
ser hur sjömatkonsumenten tänker. Här tycker
jag att vi kan utläsa en konsument som är trött
och förvirrad av alla matlarm. Vår utmaning

34

och möjlighet ligger i att svara med
pålitlig kunskap som når fram.
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3.	Miljö & hållbarhet
– hjärtat i norskt fiske
och havsbruk
Hjärtat i den norska fiskeindustrin är en samverkan
mellan människan och havet. Hållbarhet är därför
ledord i den norska fiske- och havsbruksnäringen.
I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter
slås det fast att hållbarhet kräver hänsyn till såväl
miljö som sociala förhållanden och ekonomisk
lönsamhet. Utan lönsamhet går det inte att skapa
starka industrier som tar hänsyn till både miljö och
arbetskraft. Detta perspektiv utgör grunden för den
norska fiskeindustrin.
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Hållbart fiske

Fastställande av fiskekvoter

För bara tre decennier sedan var fisk en hotad naturresurs i
världen och i Norge, en konsekvens av den snabba ökningen
i fångsteffektivitet. Fångsterna var större än reproduktions
kapaciteten i fiskbestånden. För att hantera naturresurshotet
krävdes en förändring av de politiska målen. Det blev nödvändigt
att börja skydda fisken istället för att prioritera yrkesfiskarna.
Denna omställning var bara möjlig tack vare att hela Norge –
regering, fiskeflottor, forskare och konsumenter – slöt upp och
samarbetade.

Den norska fiskeindustrin har en långsiktig syn på fiske som bygger
på att utvärdera och fastställa fångstnivåer med hjälp av de
senaste vetenskapliga metoderna. ICES (International Council
for the Exploration of the Sea) ger vetenskapliga råd och kvot
rekommendationer baserat på data från från ett flertal länder som
bedriver oberoende forskning. Dessa data ligger till grund för de
årliga förhandlingarna mellan Norge och andra fiskenationer. De
viktigaste av dessa förhandlingar är de mellan Norge och Ryssland
gällande beståndet i Barents hav samt mellan Norge och
Europeiska kommissionen om det delade beståndet i Nordsjön.

Upprätthållande av kvoter
När kvoterna har fastställts ansvarar det norska Fiskeridirektoratet
för inspektioner vid kaj och försäljning, revision efter lossning,
satellitövervakning, elektronisk rapportering och kvotkontroller.

De norska reglerna innehåller:
• Gränser för bifångster och små fiskar.
•	Krav på att byta fiskevatten om de uppsatta gränserna
överskrids.
•	Stängda fiskeområden. Sedan 1984 har Norge under perioder
stängt fiskeområden i Barents hav. Vissa områden har
stängts permanent.
•	Regler för minimumstorlek på fiskenät. Selektiv teknik
och sorteringsgaller bidrar också till ett fiske där för små
fiskar skyddas och den oönskade bifångsten minimeras.

Norska säljorganisationer bidrar till hållbarhet
Norska fiskare är enligt lag bundna att sälja sin fisk genom en
säljorganisation. Organisationerna ägs av de anställda genom
fackföreningar och fungerar likt kooperativ. De hanterar försäljning
av fångst samt organiserar och prissätter färsk fisk. De norska
säljorganisationerna sköter även fiskbestånd genom övervakning
av fångst och spårning av fisk.
Säljorganisationerna garanterar fiskarna betalning och skapar
ett minimipris för fångsterna, med premier till dem som levererar
väl omhändertagen fisk av hög kvalitet.
Säljorganisationerna arbetar nära fiskemyndigheter, kustbevak
ningen, livsmedelsverket och skatteverket för att säkerställa att
fiskekvoter och andra regelverk efterföljs. All fisk som fångas
certifieras genom kontroll på kajen, vägning och dokumentation.

Norska kustbevakningen ansvarar för kontroller till havs och
övervakar en yta som är sju gånger större än Norges fastland.
Åtgärder som kvoter och licensiering har införts för att motverka
överfiske och att resurser utarmas. Norska yrkesfiskare måste ha
en kvotsammanställning som motsvarar de förväntade fångs
terna innan de börjar fiska. Analyserna och kontrollen av
beståndet gör det möjligt att möta konsumenternas krav på
information om var och när sjömaten producerats.
Om en fiskare överskrider sin kvot får denne endast betalt för
20 procent av den fisk som överstiger kvoten. All fisk som fångas
går däremot till försäljning och vinsten från mellanskillnaden
återinvesteras i övervakning av fiskeverksamheten. På så sätt
kan fiskaren täcka sina kostnader utan att det skapas incitament
för att överstiga kvoterna. Genom detta arbetssätt minimerar
säljorganisationerna vinsterna med att fiska över kvoterna och
maximerar samtidigt fördelarna med att följa regelverket.
Ökande fiskbestånd och sunda fiskodlingar är resultatet av den
nya inriktningen. Den norska fiskeindustrin lyckades vända den
negativa utvecklingen med överexploaterade hav och har nu till
exempel den största biomassan av lekande norsk torsk på flera år.
Norges rykte som världsledande inom miljövänligt fiske och
havsodling är ett resultat av investeringar i forskning och
utveckling, finansierat av staten i samverkan med fiske- och
havbruksnäringen.

SOCIAL

Förbud mot att kasta tillbaka fisk
Kvoterna styr hur mycket som fiskas men regler som styr
fångsterna är lika viktigt. 1987 introducerade Norge ett förbud
mot att kasta tillbaka fisk i havet. Förbudet är avgörande för att
fisket ska vara hållbart. Dumpning av oönskad bifångst är inte
bara slöseri med mat, det innebär också oregistrerade fångster
och felaktig statistik, vilket påverkar utvärderingen av bestånden.
Det här är den största skillnaden mellan EU:s gemensamma
fiskepolitik (där man måste kasta tillbaka det man inte får ta i
land) och det norska systemet (där man måste ta i land det man
fångar). Lyckligtvis är det en förändring på gång inom EU som
följer den norska modellen.

Ytterligare åtgärder
Förbudet mot att kasta tillbaka fisk är ett starkt incitament för
de norska yrkesfiskarna att fiska noggrant och precist. Det finns
fler åtgärder för att säkerställa unga fiskbestånd.
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Skrei – mirakelfisken

Världen behöver mer mat – havet en viktig resurs

Torskbeståndet i Barents hav är världens största. Under januari
vandrar en halv miljard lekmogna torskar söderut mot Lofoten
och den nordnorska kusten. Den långa vandringen genom det
strömma, kalla vattnet gör fisken muskulös och välsmakande,
med ett vitt fast kött.

Jordens befolkning kommer troligtvis att passera nio miljarder
år 2050, en tredjedel mer än vid millennieskiftet. Redan nu är mer
än en miljard människor undernärda. För att täcka behoven måste
världen producera dubbelt så mycket mat år 2050 som idag. En
av Norges främsta lösningar på den utmaningen är havsbruk.

Skrei är unikt för Norge – själva ordet kommer från det gammel
norska uttrycket för att skrida, vandra.

Den största potentialen finns till havs och inte på land. Cirka 70
procent av jorden täcks av vatten, men mindre än fem procent
av världens matproduktion sker i havet. Med en 101 000 kilome
ter lång kust har Norge otaliga kalla, klara fjordar som ger ideala
uppväxtförhållanden för fisk året runt.

Fisken finns att tillgå under fyra månader varje år (januari till april).
Bara en liten del av alla hundratals miljoner skreifiskar fångas
i Lofoten innan de lekt färdigt och återvänder till Barents hav.
Norges sjömatråd och fiskbranschen började informera om skrei
i Sverige 2012. Vid den tidpunkten var det få svenskar som hade
hört talas om den norska delikatessen. Nu, fem år senare, ser vi
att över hälften (52 %) av de svenska konsumenterna känner till
skrei, och att det varit en särskilt stor ökning i kännedom från
2016 till 2017.
Kännedomen om när skrei-säsongen infaller ökar också för varje
år, och senaste mätningen visar att nära en fjärdedel (23 %) vet att
skrei fiskas under perioden januari–april. Mätningarna visar också
att fler kvinnor än män känner till skrei, och äldre personer har mer
kunskap om, och är mer positiva till, skrei än yngre personer.
Vi ser dessutom att torskens ursprung blir allt viktigare för kon
sumenter, med en signifikant ökning från 2016 till 2017. Samtidigt
noterar vi att en stor andel inte känner till att Norge bedriver ett
hållbart torskfiske. Detta är en viktig påminnelse om att vi måste
fortsätta informera och utbilda konsumenter om att norsk torsk
är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Kanske måste vi göra
det i ännu högre grad än vi gjort hittills.
Skrei blir aldrig en stor volymprodukt, utan det är en delikatess
produkt med hög kvalitet genom hela värdekedjan.

Titta efter det här märket. Det garanterar hög kvalitet
och att det är norsk skrei. Bara de allra finaste torskarna
väljs ut. De förpackas inom 12 timmar, förvaras på is mel
lan 0° och 4°C, behandlas och transporteras enligt en väl
definierad standard av godkända leverantörer.

”

Varje år vandrar

torsken från Barents hav hela

vägen ner till nordnorska kusten

”

för att leka

Havsbruk ger matsäkerhet
Rätt näring handlar om både mattrygghet och matsäkerhet.
Havsbruk har båda delar. Mattrygghet innebär sund och trygg
mat. För många människor i världen är näring samma sak som
att få tillräckligt mycket mat, alltså matsäkerhet. För en växande
befolkning är det främst matsäkerheten som är hotad. Havs
bruket är en av lösningarna på problemet. Norge är redan idag
Europas främsta leverantör av sjömat med stor möjlighet att nå
ut även globalt.

Vattenbruk
Lagen om vattenbruk slår fast att ingen får driva vattenbruk utan
tillstånd. Får att få tillstånd måste verksamheten bland annat
vara miljömässigt försvarbar. Lagen sätter också ramarna för
tillsyn, miljötillsyn, utrustningskrav, renhållning samt skyldighet
att fånga in fisken vid rymning.

Nivån av föroreningar i odlad lax ligger långt under myndig
heternas och EU:s gränsvärden och motsvarar nivåerna hos
vilda fiskar som sill och makrill. Det är därför tryggt att äta lax
från havsbruk. Myndigheter i både Sverige och Norge rekom
menderar konsumenter att äta mer sjömat, både mager och
fet fisk, t.ex. lax.

Frisk som en fisk
Varje år görs tusentals tester, och det har aldrig uppmätts så höga
nivåer av tillåtna eller otillåtna läkemedel att de överskrider
myndigheternas gränsvärden. Även om produktionen av lax
har ökat kraftigt de senaste åren har sjukdomsfallen blivit färre.
Detta tack vare bra vaccin och stränga hygienkrav. Eftersom
fisken är friskare under hela sin livstid används praktiskt taget
ingen antibiotika i laxproduktionen längre. Mindre än en procent
av den odlade fisken behandlas varje år med antibiotika.
Användningen har minskat med 97 procent sedan 1990 och
99 procent sedan en topp på 80-talet.

Norsk fisk är sund och trygg mat

Veterinærinstituttet samlar årligen in data om bland annat
antibiotikaanvändning till Veterinært legemiddelregister hos
Mattilsynet i NORM-VET-rapporten. 2016 års siffror visade att
antalet antibiotika-behandlingar inom norsk laxodling nu är
nära nollnivå.

Det norska havsbruket bidrar till matsäkerheten i världen på två
sätt. För det första har Norge som havsbruksnation byggt upp
en livsmedelsproduktion med den nödvändiga logistiken som

Laxlus

UNGEFÄR 70 % AV INNEHÅLLET I FODRET HAR VEGETABILISKT
URSPRUNG OCH RESTEN HAR MARINT URSPRUNG
UNGEFÄR
70 % AV INNEHÅLLET I FODRET HAR
VEGETABILISKT URSPRUNG OCH RESTEN HAR MARINT URSPRUNG.

2 % Övrigt

19 %

Vegetabilisk olja

50 %

Protein/kolhydrater
av vegetabiliskt
ursprung

17 %

Fiskmjöl

11 %

1%

Fiskprotein &
koncentrat
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krävs för att kunna leverera färsk fisk året runt. För det andra
samarbetar fiskeri- och havsbruksbranschen med myndigheter
och forskningsinstitut för att säkra ett hållbart havsbruk så att
även kommande generationer ska kunna utnyttja havets möjlig
heter. Mängden miljögifter övervakas av Mattilsynet och
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).
I mer än tio år har de mätt nivåerna av PCB, dioxiner, tungmetaller
och andra föroreningar i odlad lax.

Fiskolja

På senare tid har parasiten laxlus orsakat problem i en del
norska laxodlingar, något som är en av norska fiskenäringens
högst prioriterade frågor.
Laxlusen är ett litet kräftdjur som lever och förökar sig på värd
djuren lax och öring i saltvatten. Den finns året om på fisk i havs
bruksanläggningar och på havsöring som lever i fjordar och
kustnära vatten. Laxlusen följer också med vildlaxen när den
simmar från havet in i fjordarna på våren men faller av när fisken
går upp i älvarna för att leka. Om förekomsten av laxlus blir för
hög kan den utgöra ett hot mot både odlad och vild lax. Även
om laxlusen är ett problem för näringen så påverkar den inte
livsmedelssäkerheten eller kvaliteten på laxprodukter.

Åtgärder
Inom den norska fiskenäringen används en rad olika metoder för
att bekämpa och kontrollera nivån av laxlus. Putsarfiskar,
skyddskjolar, behandlingsbad, specialfoder och laser är några av
de vanligaste metoderna. Dessutom pågår en intensiv forskning
och tester av nya behandlingsmetoder. Odlare inom samma
region samarbetar för att maximera effekten av olika
behandlingsmetoder.
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Foder i norsk fiskodling

Hållbart laxfoder

Odlad lax äter torrfoder format som pellets. Varje pellet är ett
matpaket med all näring som fisken behöver: protein, fett, kol
hydrater, antioxidanter, vitaminer och mineraler. Ingredienserna
är naturliga, vegetabiliska och animaliska produkter från lant
bruk och hav, eller kemiska kopior av naturliga ämnen. Fiskfoder
innehåller också vissa tillsatsämnen som har specifika egenska
per, till exempel att bevara fodrets kvalitet eller utveckla fiskens
hälsa och välmående.

Fiskodlingsindustrin växer kraftigt och norska fiskfoderföretag
arbetar därför på flera sätt för att säkra en hållbar produktion
av laxfoder. Fodertillverkarna använder allt mer vegetabiliska
ingredienser och mindre fiskmjöl och fiskolja. Det fiskmjöl och
den fiskolja som används i foderproduktion kommer endast
från reglerat fiske och främst från fisk som vanligen inte
används för konsumtion.

•	Fiskmjöl produceras av huvud, ryggrad och andra delar av fisken
som inte äts av människor. Fiskmjölet innehåller proteiner och
mineraler. Ett kilo industrifisk ger cirka 230 gram torrt fiskmjöl.

Laxproduktionen börjar i kar som står på land. Precis som för vild
lax sker befruktningen av rommen i sötvatten. Rommen ligger
sedan cirka 60 dagar i 8o C innan den kläcks.

•	Fiskolja är fett från fiskdelar eller fisk som inte äts av människor.
Fiskolja har ett högt innehåll av omega 3-fettsyrorna EPA och
DHA. Av ett kilo industrifisk produceras cirka 80 gram fiskolja.

Yngel
Ynglen som kläcks har en säck på magen som de får all sin näring
från. Omkring 4 – 6 veckor efter kläckningen börjar ynglen kunna
ta till sig foder. Då flyttas de från kläckningskaret till ett större kar.

•	Vegetabiliska ingredienser i fodret kommer från rapsolja,
sojamjöl, solrosmjöl, majsgluten, bondbönor och vetegluten.

•	Astaxantin är ett ämne som finns naturligt i bland annat
kräftdjur och är det ämne som gör laxens kött rosa. Astaxantin
tillsätts laxfoder för att styrka laxens immunförsvar och
skydda vävnaden. Det är också en källa till vitamin A. Den
vilda laxen får i sig ämnet genom att äta skaldjur.

Smolt
Efter 10 – 16 månader i sötvatten är laxen klar att sättas ut i en
anläggning i havet. Den väger fortfarande bara 60 – 100 gram.
Sedan den kläcktes har fisken genomgått stora förändringar i en
process som kallas smoltifiering. Förändringarna sker för att
laxen ska kunna leva i saltvatten, och laxen kallas nu smolt.
Matfisk
Laxen flyttas nu till bassänger i havet där den får växa till sig i
14 – 22 månader. Den slaktas när den väger 4 – 6 kg.
Färdig produkt
Laxen fraktas med en fiskebåt med sump till slakteriet. Där blir den
först bedövad och sedan avlivad, rensad, tvättad, sorterad efter
storlek och kvalitet och slutligen lagd på is. Sedan skickas den
vidare, antingen till förädling i Norge, till fiskaffären eller med bil
eller flyg till något av de hundra importländerna världen över.

Även om laxproduktionen har ökat de senaste åren har industrin
som helhet inte använt mer marina råvaror än tidigare. Med hjälp
av forskning har man hittat sätt att minska användningen av
fiskmjöl och fiskolja utan att kompromissa med laxens välmående
och kvalitet.
De vegetabiliska foderråvarorna produceras efter hållbara
principer. Laxfoder från norska producenter innehåller omkring
25 procent sojaproteiner. Sojabönor odlas i tropiska och sub
tropiska områden och sojaindustrin dras med stora utmaningar
ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. Men all soja som importeras
till fiskfoder i Norge är hållbarhetscertfierad enligt STRS- eller
ProTerra-standarden, som i dagsläget omfattar två procent av
den totala sojaproduktionen.
En del foderproducenter tillsätter små mängder palmolja som
bindningsmedel i fodret. All palmolja som används i norskt
fiskfoder är hållbarhetscertifierad enligt RSPO.
Odlingsindustrin arbetar även med att minska fodersvinn, alltså
foder som faller rakt igenom odlingskassarna utan att laxen äter
det. Sensorer och undervattenskameror är exempel på verktyg
som används för att reducera svinnet.
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Det tar två till tre år från det att laxrommen kläcks tills laxen är
färdigvuxen och klar att äta. Under de åren går laxen igenom
olika faser.

•	De vegetabiliska produkterna i fodret är bra källor till protein,
fett och kolhydrater.

Antal kg foder för att producera 1 kg protein

Med jämna mellanrum dyker det upp frågor om vad laxfoder
innehåller. Norsk foderproduktion är noggrant kontrollerad av
branschen och myndigheter. Det har aldrig upptäckts några
olagliga ämnen i norskt fiskfoder, och det har heller aldrig hittats
några nivåer av tillåtna ämnen som överstiger myndigheternas
gränsvärden.

Laxens väg till matbordet

•	Fiskmjöl och fiskolja är de viktigaste råvarorna i laxfoder. De
utgör omkring 30 procent av ingredienserna. Fiskmjöl och
fiskolja är betingat förnybara resurser.

•	Fiskproteinkoncentrat produceras av putsbitar från fisk inom
livsmedelsindustrin.

Antal kg foder för att producera 1 kg protein
Antal kg CO2 som bildas per kg protein

Laxfodrets innehåll:

Att utgå från ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för att kunna
driva fiske- och havsbruksnäring. Ur ett globalt
perspektiv ser vi att världens livsmedelsproduktion behöver trappas upp på ett hållbart

sätt. Här kan stora, fortfarande outnyttjade
delar av världshaven ge nya
möjligheter. Framtidens mat
finns i havet!”
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Norges sjömatråd
Norges sjömatråd är den norska fiskeindustrins egen marknadsorganisation.
Vi har vårt huvudkontor i Tromsö samt kontor på tolv av de viktigaste
sjömatmarknaderna, däribland i Sverige. Norges sjömatråd är ett statligt
aktiebolag som ägs av det norska Närings- och fiskeridepartementet.
Vår verksamhet finansieras av en lagstadgad exportavgift på sjömat.
Norge har i mer än tusen år skördat havets fördelar. Den unika
kombinationen av natur, kultur och förvaltning har gett norsk sjömat
en erkänd världsposition när det gäller kvalitet, tradition och hållbart fiske.
”Seafood from Norway” är ursprungsmärket för all norsk sjömat, både
vild och odlad, och det garanterar att fisk och skaldjur kommer från
Norges kalla, klara vatten.
Om du har frågor eller önskar ytterligare information om Sjömat i Sverige
2017 eller om norsk fiskeindustri, kontakta Line Kjelstrup, Sverigechef på
Norges sjömatråd tel: +47 995 05974 eller line.kjelstrup@seafood.no
norskfisk.se
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