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Abstract 

The restaurant industry is a consumer-driven market, where the large range of restaurants 

make the restaurants dependent to offer something the costumer wants. More people are 

eating their everyday meals at restaurants. Even though surveys show that Swedish people are 

well aware about sustainability, there is a lack of knownledge garding sustainabe choices at 

restaurants.  The purpose of this study is to examine how restauranteurs at fish-restaurants 

sees their own contribution, along with the costumers, and other organisations contribution, 

in promoting sustainable fishing. Qualitative studies have been carried out with the help of 

semi-structured interviews with three restaurateurs who are active in fish restaurants. An 

interview with a MSC employee has also been conducted. The focus of the study has been the 

restauranteur's perspective on how they experience consumption, knowledge and the future in 

sustainable fish at a restaurant. Everyone who participated in the study believes that a change 

in the industry and a changed consumer behavior are required for the fish to remain on our 

plate. A changeover is inevitable since the world's population is growing and the human 

pressures on the oceans increase at the same rate. Globally, the development of new fishing 

methods are on-going to avoid ending up in the negative spiral of depleted oceans. Because 

of new availability of information with both traceability of fishing and knowledge in the 

industry, more restaurateurs want to choose certified fish and opt out of endangered species. 

This is also something shown in the interviews where the restauranteurs has opted out of 

working with endangered fish and there is hope that consumers will have higher demands for 

sustainable options in the future. Consumers and restauranteurs have a common goal to work 

towards a more sustainable future. 

 

Keywords: Sustainability, Chef, Costumer, Restaurant 
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Abstrakt – sammanfattning 

Restaurangbranschen är en konsumentstyrd marknad, där det stora utbudet av restauranger 

innebär att restaurangerna behöver erbjuda det konsumenterna vill ha. Fler och fler väljer att 

konsumera sina vardagsmåltider ute på restaurang. Trots att undersökningar visar att svenskar 

är väl medveten om hållbarhet finns det en stor bristande kunskap när det kommer till 

hållbara val på restaurang. Syfte med vårt arbete är att belysa utifrån hållbar fisk om hur olika 

organisationer och verksamma personer i restaurangbranschen ser på och arbetar med hållbart 

fiske. Målet med studien är att kunna diskutera om hur en samtid och en framtid kan ställa 

krav på branschen. Kvalitativa undersökningar har genomförts med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer på tre krögare som är verksamma inom fiskrestauranger. En 

intervju har även genomförts med en anställd på MSC. Fokus i studien har varit krögarens 

perspektiv och undersökningen har fokuserat på hur de upplever konsumtionen, kunskapen 

och framtiden inom hållbar fisk på restaurang. Studiens resultat visar att det krävs en 

förändring i branschen samt ett förändrat konsumentbeteende för att fisken ska förbli kvar på 

vår tallrik. En omställning är något som måste ske snarast då världens befolkning blir allt 

större och pressen på haven ökar i samma takt. Tack vare en ny tillgänglighet av information 

med både spårbarhet av fisket och kunskap inom branschen, vill fler krögare välja certifierad 

fisk och välja bort hotade arter. Detta är något som visar sig i intervjuerna där samtliga valt 

bort att arbeta med hotad fisk och det finns en förhoppning om att konsumenterna ska ställa 

högre krav i framtiden. Konsumenterna tillsammans med krögare har en gemensam roll i att 

driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid. 

 

Nyckelord: Hållbarhet, Kock, Konsument, Restaurang 
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Förkortningar 

 

MSC: Marine Stewardship Council 

ASC: Aquaculture Stewardship Council 

WWF: World Wildlife Fond 

SIFO: Svenska Institutet För Opinionsundersökningar 

GDPR: General Data Protection Regulation 

 

Begreppsordlista 

Energiintensitet = Mäter skillnaden mellan ett lands energiförbrukning och landets BNP, 

med detta går det att mäta energieffektiviteten i olika länder (Holmström, 2018). 

GDPR = Är en lag i Europa där tanken med lagen är till för att skydda personliga uppgifter 

och bevara en integritet på nätet (Wendleby & Wetterberg, 2018). 

Biodiversitet = Mångfalden både mellan arter och inom arter samt mångfald i olika 

ekosystem (United Nations, 2019). 

 

Definition av hållbarhet i uppsatsen 

Hållbarhet = Enligt Brundtlandrapporten så definieras hållbarhet följande; att genom 

begränsningar av nuvarande behov kommer det i följd kunna bevara framtida behov menar 

FN rapporten av Gro Harlem Brundtland i “Världskommission för miljö och utveckling” 

(1987) Vi har valt att använda denna definition.  

Hållbart fiske och hållbarhet i haven = Vi har utgått från MSC:s definition av hållbarhet i 

haven vilket innebär att; 

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i haven, skydda 

deras livsmiljöer och trygga framtiden för de människor som är beroende av 

fiske för sitt uppehälle - (MSC, 2019). 

Hållbar konsumtion = Vi har valt att definiera att konsumera hållbart som att konsumera på 

ett sätt där individer kan få sina behov tillfredsställda utan att genom sina handlingar 

förhindra att de framtida generationerna inte kan tillgodose sina behov.  
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Inledning 

Det här examensarbetet handlar om hållbar fisk på restaurang. Tidigare studier visar att den 

nuvarande konsumtionen av fisk har en stor påverkan på haven och klimatet. Trots detta så 

fortsätter konsumtionen att vara hög. Därför är ämnet om den hållbara fisken på restaurang 

intressant. En krögare menar att “Egentligen borde vi inte fiska överhuvudtaget på ett par och 

år och låta det, så att säga fiskstammen återhämta sig, globalt” samtidigt som det finns 

kostråd och rekommendationer att konsumera mer fisk. Som forskare och själva verksamma i 

restaurangbranschen med en bakgrund i ämnet och 3 år på Gastronomiprogrammet vid Umeå 

Universitet, tillsammans med ett intresse för fisk och hållbarhet väcktes en tanke att 

undersöka ämnet. Arbetet kommer ta upp hur restaurangbranschen påverkas av faktorer 

såsom olika klimathot, världsekonomin och daglig konsumtion. Fokus i arbetet ligger på att 

undersöka hur krögare värderar etiskt märkt fisk utifrån sin erfarenhet i restaurang. Vad som 

motiverar dem till att välja att arbeta med eller inte arbeta med certifierad fisk. 

 

Jonsson (2015) förklarar att uteätandet har moderniserats och förändrat vardagsmaten, som 

numera ofta förtärs på restaurang. Jonsson, menar även att uteätandet inte är tillgängligt 

endast för särskilda grupper utan alla äter ute. Då nya ekonomiska möjligheter gjort så att fler 

konsumenter får möjlighet att ta del av ett större utbud och allt fler människor besitter idag en 

fördjupad kunskap om mat och dryck. Vilket Sloan et. al (2004) menar ger detta en social 

tillhörighet, samt att restaurangen blir platsen som de matintresserade samlas på (Jonsson, 

2015). Sloan et. al (2004) diskuterar frågan vidare angående huruvida restaurangerna som är 

framgångsrika uppnått detta. Är det genom att erbjuda något genom yrkesskicklighet eller om 

det snarare handlar om att erbjuda kunderna exakt det dem vill ha? Det argumenteras från 

båda sidor då ena sidan menar att marknaden styrs av produkter och den andra sidan att 

marknaden är konsumentstyrd efter konsumentens smak och tycke (Sloan et. al., 2004). 

Konsumentens smak och tycke handlar inte bara om smakpreferenser utan kan även grunda 

sig i etiska ställningstaganden. Etik och moral finns i människors värderingar och normer 

samt konsumtions-och köpbeteendet. Konsumenter är väl medvetna om de agerat etiskt eller 

oetiskt då etik grundar sig i en individs egen värdering och tron på vad som är rätt och fel. I 

en undersökning av Chowdhury (2017) visar det sig att det fanns ett par gemensamma 

överenskommelser hos deltagarna när en individ agerat oetiskt. Till exempel var det oetiskt 

agerande när en individ aktivt drar nytta av andras misstag samt att en handling rättfärdigas 

med att den inte upptäcktes (Chowdhury, 2017). Ämnet om konsumtion kopplat till etik, 
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undersöktes även i en C-uppsats från Restauranghögskolan vid Grythyttan av Sjöholm och 

Svensson (2016). De undersökte konsumenternas köpbeteende kring etiska och/eller 

miljömärkta råvaror och som konsumeras vid ett restaurangbesök kontra vid köp av råvaror i 

daglig varuhandel. Sjöholm och Svenssons studie resulterade i att det är viktigare för 

konsumenten med miljömärkta varor i butik jämfört med vid ett restaurangbesök (Sjöholm & 

Svensson, 2016). Detta styrker WWF (2016) i en undersökning med resultat att svenskarna 

upplever bristfällig information om fisken som förtärs på restaurang är miljömärkt. I WWF:s 

undersökning framkommer det även att svenskarna vill ha en tydligare märkning av 

miljömärkt fisk på restauranger. Det visade sig även i en ytterligare undersökning som SIFO 

(2016) gjorde, att endast var tredje svensk inte vet vilka fiskar som är hotade. I 

undersökningen framkommer det samtidigt att för två av tre svenskar är det viktigt att fisken 

är miljömärk. Inger Näslund som är havs-och fiskexpert, menar i artikeln på WWF både 

handeln och restauranger måste ta sitt ansvar för att certifiera sig inom hållbart fiske och 

spårbarhet (WWF, 2016). 
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Bakgrund 

Följande avsnitt kommer redogöra för fisket, havsmiljön och konsumtionsbeteende kring 

livsmedel kan påverka slutprodukten som presenteras på restaurang. 

 

Havsmiljö 

Havet.nu, ett samarbete mellan fyra svenska universitet samt Havsmiljöinstitutet, beskriver 

hur haven och det ekosystemet som finns i den marina miljön är helt unik i dess mångfald på 

liv och form (Havet.nu, 2019). I IOC-UNESCO Global Ocean Science Report (2017) 

beskrivs det ekosystem som finns i haven som ett av världens största. UNESCO förklarar att 

cirka 40 % av världens hav idag är skadade av den mänskliga faktorn i form av antingen 

överfiske, föroreningar eller förstörelse av kustmiljöer (Valdes, 2017). För att skydda 

ekosystemen är allt fiske idag är reglerat. Skälet till detta är att fisken ska kunna reproducera 

sig så finns det fredningstider där det inte är tillåtet att fiska vissa arter, detta sker ofta under 

lekperioden då fiskstammen ska få tid att återhämta sig (Havs-och vatten myndigheten, 

2016). I Sverige berör detta Östersjön och Västerhavet (SMHI, 2017). 

 

Överfiske och förbrukade resurser 

Konsumtionen av fisk påverkar utsläppen samtidigt som den stora mängden svinn även 

innebär att det tas upp mer ur haven än vad som konsumeras. Röös (2012) menar att de 

globala fiskebestånden är överfiskade. Detta är något även Lövin (2007) stödjer då hon menar 

att när människor strävat efter utveckling, modernisering och effektivisering resulterar det i 

att arter ofta hamnar i kläm, då deras livsutrymme har minskat. Den enskilde individen kan 

uppleva sig ha en väldigt liten roll globalt. Det är tillsammans, som en gemensam kraft som 

framtiden bestäms menar Lövin (2007). Sture Hansson, professor vid Stockholm Universitet 

menar att överfiskandet också bidrar då till störningar i ekosystemet (Lövin, 2007). Ett 

exempel på det var när Östersjön överfiskades i Sverige på 1890-talet. Då fiskades cirka 60 

000 ton torsk (Lövin, 2007). Överfisket kan ha varit en bidragande faktor till att exempelvis 

växtplankton spred sig okontrollerat under den här perioden. Vilket resulterade i förändringar 

i ekosystemet med grumliga havsvatten och algblomningar (Lövin, 2007). Liknande problem 

uppstod 2004, då hade abborren, gäddan och mörten inte förökats. Förökningen hade minskat 

på grund av att ynglen som dött i ett resultat av svält. Som i sin tur var en följd av det 

förändringar i ekosystem, som minskat deras föda (Lövin, 2007).   
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Odlad och vildfångad fisk 

Både den odlade fisken och den vildfångade fisken påverkar ekosystemet på olika sätt. Vid 

val av fisk finns många parametrar att väga in. För att fånga den vilda fisken krävs fossila 

bränslen för att driva båtarna och vid odling av fisk krävs även där bränsle för att producera 

foder samt plocka upp fisken (Röös, 2012). Effekterna av fiskodling kan även leda till 

övergödning samt smittspridning där odlade fiskar smiter ut till havet och blandas med andra 

vilda fiskar och i sin tur ge genetiska och biologiska förändringar hos fisken (Johansson & 

Formas, 2013).  

 

Ökad konsumtion av vildfångad fisk innebär också en ökad miljöpåverkan och ökade 

koldioxidutsläpp. Fiskemetoder såsom bottentrålning skadar havsbotten permanent på platser 

över hela världen utan att havsbotten får tid att återhämta sig. Lokalfångad fisk är inte heller 

alltid det mest fördelaktiga, då vid en stor efterfrågan kan det vatten närmast kan vara 

utfiskat, här krävs övervägande vad som är bäst för miljön, allt har en påverkan. Överfiske, 

miljöpåverkan av transportmedel och andra faktorer påverkar fisket (Johansson & Formas, 

2013). Ytterligare problematik med den svenska lokala fisken är att den har stora utsläpp per 

krona jämfört med importerad fisk då energiintensiteten är mycket lägre för den importerade 

fisken (Naturvårdsverket, 2019). Utsläppen från fångsten av den vilda fisken och skaldjuren i 

form av växthusgas påverkas i hög grad av området som det fiskats i och storleken på fisket. 

Även vilka verktyg som används samt hur fiskemiljön påverkas, främst då fiskebestånden, då 

exempelvis bottentrålning skadar havsbottenmiljön. Det finns även vissa arter som är har 

större miljöpåverkan i form av utsläpp, såsom rovfiskarna odlad lax samt den vildfångade 

torsken. Samtidigt som sill och strömming ofta har ett lägre värde på energiintensiteten 

(Fredén, 2010).   

 

Organisationer med fokus hållbarhet i haven 

Idag finns det både svenska och internationella organisationer som jobbar för att bevara både 

enskilda arter och biodiversiteten i haven. Några av dessa är ASC, MSC och KRAV. Nedan 

kommer dessa organisationer förklaras ytterligare med störst fokus på MSC då arbetet har 

större fokus på den vildfångade fisken. 
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KRAV- ett svenskt miljömärke och arbetar med miljömärkningar på livsmedel även på fisk-

och skaldjursprodukter (WWF, 2019). I KRAV-märkt fisk omfattas både vildfångad och 

odlad fisk, KRAV samarbetar även med MSC-märkta fartyg och dess fisk (WWF, 2019).  

 

MSC, som är en internationell ideell organisation precis ASC. MSC arbetar med hållbart vilt 

fiske där åtgärder vidtagit för att minska påverkan i haven och dess miljö (WWF, 2019). 

MSC vision är att få bort problemet med överfiskning av havet och försäkra en bättre 

framtidsutsikt för fisk och skaldjur (MSC, 2019). Hållbart fiske innebär enligt MSC (2019) 

att låta tillräckligt med fisk leva kvar i havet, respektera djurens levnadssätt samt att de 

personer som livnär sig på fiske har en hållbar försörjningsmöjlighet. Med att använda sig av 

Ecolabel  och Fisherey cetification program vill MSC (2019) bidra till hållbara hav genom 

att uppmärksamma och belöna hållbara fiskemetoder och på så sätt kunna påverka de val 

konsumenter gör när de köper fisk och skaldjur samt samarbeta med fiskare och återförsäljare 

för att hålla en hållbar grund (MSC, 2019).  

 

ASC är en förkortning på Aquaculture Stewardship Concil,. ASC, till skillnad från MSC 

certifierar odlad fisk. De granskar miljö-och sociala aspekter inom odling av fisk-och 

skaldjursprodukter (WWF, 2019). 

 

 

 

Politik 

Fiskeindustrin är ett unikt område då industrin förlitar sig på en vild resurs, som dessutom är 

levande varelser. Det är därför viktigt att förvalta detta så kommande generationer har några 

resurser att hämta ur haven (Wilcox, 2017). Fiskeindustrin är inget undantag för 

matkonsumtion som har en stor del i världsekonomin och i livsmedelspolitik (Atkins & 

Bowler, 2001). Svårigheterna ligger i att det finns många olika bestämmelser och olika 

förvaltare av denna resurs. Fisket är en resurs som inte stannar vid landets gränser utan haven 

förenas och det krävs internationella samarbeten där länder arbetar tillsammans. Wilcox 

(2017) lägger vikt i att belysa hur pass komplex fiskeindustrin är. Detta är på grund av att 

fiskeindustrin är en så pass stor industri med stora svårigheter i att förvalta den stora mängder 

resurser. Precis som alla industrier krävs handlingsplaner för när industrin blomstrar och när 

den behöver stöttas. Genom tiderna har olika regler och bestämmelser, avgifter och lagar 

införts som ett försök att kontrollera fisket. Dock har uppfinnesrikedomen hos människan har 
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alltid lyckats hitta kryphål för att kunna kringgå detta (Wilcox, 2017). Genom olika 

bestämmelser har det gjorts försök att stoppa människorna som utnyttjar dessa kryphål. De 

regleringar och kvoteringar som görs i andra länder kan påverkan även den svenska 

fisketillgången. Bland annat kring år 1902 då International Council of Exploration of the Sea 

startade, har det pågått ett ständigt arbete att undersöka våra hav. Detta arbete startade för att 

kartlägga och se till ekosystemet fungerar genom att ha databaser med information ända ner 

till plankton (Levitus, 2012). Det är bara ett av de olika sätt att som används för att försöka 

skydda haven. Holden (2004) berättar i en artikel om ett fall där den amerikanska federala 

regeringen fått rekommendationer att skydda fiskarter bland annat den atlantiska torsken, som 

forskare menade behöver skyddas snarast. Dock togs inga beslut och regeringen fick 9 

månader på sig att ta beslut ifall de skulle följa rekommendationerna och skydda torsken och 

de andra arterna eller förbise rekommendationerna. Arne Mooers, som också nämns i artikeln 

som en biodiversitetsspecialist, berättar att sådana kryphål och fördröjningar kan ha stor 

inverkan på arter och det kan innebära utrotning av arten (Holden, 2004). För att få bukt med 

dessa problem tar Nyman (2017) upp åtgärden för lösa de olika problemen i haven. 

UNCLOS, en förkortning för The United Nations Convention on the Law of the Sea, skapades 

1982. Det bildades förhållningssätt för fiskare och regler över vilken del av havet som tillhör 

vilket land, samt vilken del av havet som är öppet för alla. UNCLOS huvudsakliga mål är att 

skydda fartygen och bränslet ute till havs mot terrorism och pirater. Det finns brister i att 

lämna delar av haven öppna för alla samt att dessa delar är ofta okontrollerade, då finns det 

risker att dessa delar blir överutnyttjade (Nyman, 2017). För att dessa målen ska uppnås krävs 

det att alla medverkande länder förvaltar sin del i arbetet väl. I en artikel skriven av Nemeth 

et. al (2004) menar författarna att det viktigaste arbetet är det som är förebyggande (Nemeth, 

Mitchell-Mc Laughlin, Nyman, & Hensel, 2004) genom att bland annat skydda arter innan de 

blir rödlistad och utrotningshotat. 

 

Konsumentens roll 

 

Miljöpåverkan av livsmedelskonsumtion 

Medelsvenskens klimatpåverkan består till 25 % av livsmedel, som antingen förtärs eller 

slängs (Naturvårdsverket, 2008). Den stora klimatpåverkan när det kommer till mat är 

utsläppen, dessa beräknas att i Sverige motsvara kring 2 ton CO2e per person och år (2003), 

där även restaurangbesök är inräknade. Cheryl, J., Baldwin (2015) beskriver hur världens 
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befolkning är beroende av att livsmedelsindustrin producerar, distribuerar och levererar mat 

som är både näringsrik och ofarlig varje dag, året om. Det finns en ökande efterfrågan 

eftersom världens befolkning kommer öka från 7 miljarder människor till 10 miljarder 

människor år 2050, vilket innebär en ökning av matbehovet på 60 %. Livsmedel produceras, 

processernas, förpackas, lagras, och transporteras samt reser från jord till bord. Detta kräver 7 

och ½ gånger mer energi än den energin livsmedlet genererar i utbyte. Livsmedelsindustrin 

påverkar både vattenanvändning och utsläppsnivåerna och därmed klimatförändringarna 

(Baldwin, 2015). Idag har livsmedelskonsumtionen en betydande del i arbetet med hållbarhet 

och konsumtionen på fisk har fördubblats sedan 1960-talet. (Björklund, Holmgren & 

Johansson 2008) Samtidigt som utsläppen bör minska så finns uppmaningar att konsumera 

mer fisk och kostråd angående hur mycket fisk som människor bör äta, vilket är cirka 2–3 

gånger i veckan (Livsmedelsverket, 2019). Fisk, som livsmedel stod 2012 för 2,5 % av det 

totala livsmedelsutsläppet per person. Det vill säga cirka 0,05 ton CO2e per capita och år 

(Naturvårdsverket, 2019) där de beräknar ett medelvärde på 3 kilo CO2e/kg produkt. Detta 

kan variera då det spelar stor roll hur produkten ska användas (Röös, 2012). Exempelvis vid 

slakt av vissa arter används endast filéerna på fisken.  

 

Konsumtion och svinn 

De fiskar som är populära att äta är rovfiskar såsom lax och torsk dessa kräver särskilt stora 

mängder animaliskt foder. Vid till exempel odlad torsk eller lax är 90 % av klimatpåverkan 

ett resultat av fodret och hälften av den vilda fisken som fångas är foderfisk åt just 

fiskodlingar (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). De finns gott om andra fiskarter i 

haven förutom lax och torsk, dock styr efterfrågan från konsumenter vilken fisk som tas upp. 

Detta leder till att dessa arter blir överfiskade samt att andra bestånd blir bifångst eller slängs 

tillbaka (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008).  

 

Ett problem som finns idag är alltså att bara hälften av all fisk används till faktiskt livsmedel, 

där den låga efterfrågan hos konsumenterna resulterar i att det kasseras vissa delar av fisken 

och endast filéerna behålls (Johansson & Formas, 2013). Längs med denna livsmedelskedja 

förekommer det alltså svinn i alla led och även hos slutkonsumenterna förklarar Modin 

(2011). En minskning av svinnet skulle innebära en lägre klimatpåverkan. Det skulle även 

betyda att mängden livsmedel skulle räcka till fler människor samt att minska på svinnet är 

ett lätt sätt för slutkonsumenten att vara mer miljövänlig (Modin, 2011).   
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Konsumtion på restaurang 

Konsumtionen av livsmedel sker inte bara i hemmet utan även på restauranger. De totala 

utsläppen för medelsvensken restaurangbesök är cirka 0,25 ton CO2e/person och år 

(Naturvårdsverket, 2019). På de flesta platser i världen, konsumerar människor de flesta 

måltiderna utanför hemmet, på restauranger, skolor, sjukhus och liknande. Detta har en stor 

påverkan på den totala konsumtionen av livsmedel. Pipping Ekström, Nygren & Jonsson 

(2006) menar att även i Sverige blir det allt mer populärt att äta ute på restaurang. Sloan et. al 

(2004) menar att när det finns en växande efterfråga samt ett växande utbud krävs det att 

restaurangerna erbjuder något som konsumenter vill ha. 

 

Konsumentens ansvar 

Det handlar inte bara om att erbjuda ett alternativ till en konsument, att exempelvis erbjuda 

andra fiskalternativ istället för den fisken som efterfrågas. Håkansson (2017) beskriver att 

alla människor har begränsningar. Mellan handlingar i teorin till att faktiskt utöva en handling 

finns både fysiska och mellanmänskliga begränsningar. Håkansson, menar att människor vill 

ha valmöjligheter. Att tala om för konsumenter hur de bör agera och konsumera mer hållbart 

kan vara svårt då det är någon objektiva fakta utan det bygger istället på normer. Det finns 

idag bara riktlinjer och Håkansson (2017) diskuterar hur detta ska appliceras i praktiken. Det 

är skillnad på att till exempel konsumera mindre fisk, konsumera certifierad fisk eller sluta 

konsumera fisk. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa utifrån hållbar fisk om hur olika organisationer samt 

verksamma personer i restaurangbranschen ser på och arbetar med hållbart fiske. Dels hur 

krögaren ser på fisken som råvara, hur konsumenterna påverkar olika beslut som fattas samt 

hur restaurangbranschen kan påverka och ta ansvar för arbetet med hållbar fisk. Målet med 

studien är att kunna diskutera om hur en samtid och en framtid kan ställa krav på branschen. 

 

Frågeställning 

Hur ser krögare på hur fiskrestauranger behöva anpassa sig utifrån de hotade fisket?  

Hur ser kunskapen ut hos krögaren om hållbart/etisk märkt fisk?  

Vilka aspekter påverkar restauranger vid inköp av fisk? 

 

Arbetets relevans inom Restaurang- och måltidsvetenskap 

Att arbeta med hållbart fiske på restaurang är en investering för framtida hållbarhet i haven. 

Då marknaden styrs av konsumenterna kan framtiden för restaurangbranschen komma att 

både indirekt och direkt formas utifrån konsumenters förväntningar och krav. Det innebär att 

det krävs att personer som är verksamma i branschen och har yrkeskunskap kan hjälpa 

konsumenterna att styras i rätt riktning, till ett mer hållbart fiskeklimat (Håkansson, 2017) 

Som tidigare nämnts av Sloan et. al (2004) konsumeras de flesta måltider utanför hemmet. 

Det betyder att restaurangbranschen och tillsammans med livsmedelsbutiker har de en stor 

chans att kunna påverka och informera konsumenter om hur fiskeklimatet ser ut idag och 

även vilken fisk som bör undvikas. Eftersom fiskkonsumtionen har fyrdubblats sen 1960-talet 

(Björklund, Holmgren & Johansson, 2008) så har det bidragit till en stor påfrestning på de 

fiskebestånd som finns idag. Röös (2012) menar att stora delar av fiskebestånden redan 

överfiskade och detta kommer bidra till ytterligare påfrestningar på haven i framtiden. Något 

som i sin tur kommer att direkt påverka de restauranger som väljer att inrikta sig på fisk och 

skaldjur.  
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Metod 

I avsnittet metod kommer följande delar att presenteras; informationssökning, avgränsningar, 

urval, etiska tillvägagångssätt, intervjuguide, genomförande av intervjuer, källkritik, 

genomförande av datainsamling, för att åskådliggöra metoderna samt motivering av val av 

metod i varje avsnitt. 

 

Arbetsmetoder 

Informationssökning 

Arbetet utformades genom litteratursökning på databaser där Google scholar och Umeå 

Universitetsbibliotekets databas användes främst. Med hjälp av en bibliotekarie på Umeås 

universitetsbibliotek hittades kärnord som referenserna i arbetet grundas i, exempel på det 

som använts är: hållbarhet, haven, restaurangbranschen samt konsumenter. Relevant 

forskning tillsammans med teorier i ämnena; havsmiljö, verksamma organisationer, hållbar 

konsumtion, skapade en grund för frågeställningarna. Genom att inkludera teorier, möjliggöra 

en analys av resultatet utifrån dåtiden, samtiden och framtiden för fiskbranschen och dess 

konsekvenser för restaurangbranschen och konsumenten (Hiseh & Shannon, 2005). 

 

Avgränsningar 

Med hjälp av White guide som definitionsverktyg avgränsades urvalet till svenska 

restauranger som fokuserar på fisk och skaldjur som är omnämnda i White guide i klasserna, 

“God klass” och “Mycket god klass” (White guide, u.å.). Valet föll på dessa avgränsningar då 

det fanns ett antagande av oss som forskare att personalen på restauranger inriktad på fisk och 

skaldjur skulle ha mer information och vara mest intresserade av att diskutera ämnet. Samt att 

restaurangerna skulle vara framgångsrika i branschen, med White Guides mått och där fanns 

en föreställning om att dessa restauranger hade fler gäster och mer erfarenheter av branschen. 

 

Urval  

Urval av intervjupersoner föll på ansvariga för inköp av fisk och skaldjur på de restauranger 

som valdes ut. Detta på grund av en slutsats att de ansvariga är dem som tar det avgörande 

besluten. Här menar Ryen & Torhell (2004) att genom att välja ut sitt urval kommer 

forskarna kunna få mindre slumpmässiga svar som inte behöver vara relevant för studien 

(Ryen & Torhell, 2004). Det genomfördes även en intervju av en anställd på MSC som 



     

14 
 

arbetar i närhet med restauranger och i livsmedelsbutiker med MSC-certifierad fisk. Genom 

att få en inblick i hur flera verksamma aktörer arbetar för att gynna hållbart fiske i 

restaurangbranschen ökar förståelsen för vad som indirekt påverkar branschen. Intervjuerna 

genomfördes under april månad 2019 med telefonsamtal eller fysiskt möte. 

Intervjudeltagarna befann sig på sina arbetsplatser då de intervjuades.  

 

Etiska tillvägagångssätt 

Informationskravet 

Intervjudeltagarna informerades i form av ett brev som skickades ut via mejl. I brevet 

förklarades syftet med intervjun, hur länge intervjun skulle pågå samt information om oss 

som står bakom studien med en avslutande förfrågan om de hade möjlighet att delta. 

Informationen om konfidentialiteten och hur intervjudeltagarnas personuppgifter skulle 

användas i studien stod med i det formulär som skapats med hjälp av GDPR-lagen 

(Wendleby & Wetterberg, 2018), den skickades till samtliga deltagarna efter de valt att 

medverka i studien.    

 

Konfidentialitets-och samtyckeskravet 

Intervjupersonernas konfidentialitet säkrades genom att inte använda information som kunde 

koppla dem till arbetsplats, ort eller till dem som individer. Det var viktigt att de skulle 

informeras om vilken information som skulle användas på förhand. Därav skapades ett 

formulär där de kunde läsa informationen kring detta samt ge sitt samtycke. 

 

Nyttjandekravet 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudinspelning för att all information skulle kunna 

transkriberas i efterhand. Alla intervjudeltagare fick informationen om att det materialet som 

spelades in endast skulle användas till studien samt att när arbetet är slutfört kommer allt 

intervjumaterial att raderas. 

 

Etisk reflektion 

Vad som är viktigt innan en intervju sker är att forskarna ger informationen om vad 

undersökning har för syfte samt att deltagandet är frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta 

intervjun när den vill om de önskas (Bryman, 2014). Detta var något de alla informerades om 

på förhand. Fortsättningsvis menar Bryman (2014) att det är viktigt med samtyckeskravet 
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vilket innebär att deltagaren själv bestämmer om hen vill delta eller ej. Detta fick alla signera 

innan intervjun påbörjades. Vidare menar Bryman (2014) att det är viktigt att informera att 

uppgifterna på de personer som ingår ska handlas som de är konfidentiellt då obehöriga inte 

ska kunna veta vem som intervjuats. Till sist ska den information som samlats in enbart 

användas av forskarna undersökningsändamål (Bryman, 2014). Även detta informerades 

deltagarna om och detta följde vi som forskare. 

 

Intervjuer 

Presentation av intervjudeltagarna  

Ålder Roll på 

företaget 

Kön Storlek på 

verksamheten 

Antal 

anställda 

44–54 år 
kökschef, 

krögare, ägare 
Män 60–210 sittplatser 3–35 anställda 

[Tabell 1] Det intervjuades 3 krögare 

 

Arbetsplats Anställda globalt Anställda i Norden 

MSC Sverige ca 200 12 

[Tabell 2] Det intervjuades 1 anställda på MSC 

 

Intervjuguide 

Utifrån en litteraturstudie samt omvärldsanalys i ämnet skapades frågorna som skulle utgöra 

intervjun. Utifrån detta skapades en intervjuguide att använda som underlag under pågående 

intervju (se Bilaga II). En intervjuguide är enligt Bryman (2008) en lista där frågor efter valt 

tema skapats genom som tidigare nämnt en litteraturstudie och omvärldsanalys lagts till 

grund. De valda frågor från temat som hittas i guiden (Se Bilaga I & II) följdes inte 

nödvändigtvis i samma ordning i de olika intervjuerna då flexibilitet i samtalet var tänkt att 

styra samtalet. 

 

Genomförande av intervju 

Kvalitativa undersökningar kan definieras exempelvis som intervjuer, där material läses av 

och där det fås ett resultat med olika “värden” (Trost & Hultåker, 2016). Ryen & Torhell 

(2004) förklarar vidare att kvalitativ intervju är en teknik som inte grundas på att jämföra data 
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som samlats in i ett resultat. Tanken är istället att få en förståelse om hur handlingar och 

händelser ligger till grund för varandra och vad det kan bero på. Med det fyra kvalitativa 

intervjuerna som genomfördes undersökte 3 av dessa en bild hur intervjudeltagaren i form av 

krögare ser på sin verksamhet och hållbarhet i haven, som just denna studien har fokus på. 

Den sista intervjun som genomfördes med den MSC anställda hade istället fokus på MSC 

verksamhet och hur deras arbete fungerar i praktiken (Ryen & Torhell, 2004). 

 

I kvalitativ forskning har forskaren en betydande roll både i informationsinsamling samt 

analys av materialet. Det är därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt material 

samt förståelse för hur olika faktorer kan påverka resultatet av tolkningar och hur materialet 

används (Patel & Tebelius 1990). Eftersom grunden till frågorna är hämtade ur 

informationsinsamlingen som gjordes kommer detta att påverka de förutsättningarna som 

byggt upp intervjun, då informationssökningen sker subjektivt av oss som forskare. Med detta 

kommer att vi som forskare nyansera våra frågor som bygger upp intervjuguiden. 

Intervjuguiden låg till grund för de intervjuer som genomfördes. Intervjuerna spelades in via 

ljudinspelning för att all information skulle kunna analyseras i efterhand (Ryen & Torhell, 

2004). 

  

Intervjudeltagarna befann sig på sina arbetsplatser vid intervjutillfälle. Intervjuerna 

genomfördes som tre telefonintervjuer och en fysisk intervju. Bryman (2008) betonar i att det 

finns både fördelar och nackdelar med att genomföra en intervju via ett telefonsamtal. 

Fördelarna är att forskarna och den utvalda intervjupersonen inte behöver befinna sig på 

samma plats under själva intervjutillfället, telefonintervju bidrar med det till ett billigare 

alternativ för genomförandet av intervjun. Intervjuerna pågick mellan 17–45 minuter och var 

semistrukturerade. Detta är en intervjuform som går ut på att använda sig av öppna frågor 

(Ryen & Torhell, 2004). Bryman (2008) menar att en semistrukturerad intervju är en typ av 

intervjuteknik som utgår från ett tema men ger den intervjuade personen tillfälle att fritt tolka 

och svara på de frågor som ställs. Med denna flexibla metod kan vi som forskare få en större 

bild av den intervjuades personliga åsikter (Bryman, 2008). Detta stödjer även Ryen & 

Thorell (2004). Genom att använda sig av fasta frågor i en särskild ordning tillsammans med 

en mall för eventuella följdfrågor, som i det här fallet, går det att anpassa intervjun för 

stunden. Då går det även att få ut mer information ur deltagarna utan att riskera att de ämnen 

som skulle diskuteras inte inkluderades. Varje deltagare är unik och det gäller att försöka 

möta hen och få varje individs unika syn på de frågor som ställs (Ryen, Torhell, 2004). 
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För att kunna analysera den data som samlades in under genomförandet av intervju delades 

data in i olika kategorier och teman. Tillvägagångssättet för hur vi gjorde detta kommer att 

presenteras under avsnittet kvalitativ bearbetning av data. Detta tillvägagångssättet menar 

Ryen & Torhell (2004) att det kan öka möjliga insikter som annars kan fallit bort. 

 

Källkritik 

Torsten Thurén, fil. Dr och docent, skapade tillsammans med Krisberedskapsmyndigheten 

2003 en metodhandbok i källkritik. Thurén (2003) menar att vår enda direkta information är 

den vi människor själva upplever med våra sinnen. All annan information kommer till oss 

indirekt och denna information kan vara förvrängd, påhittad eller motsägelsefull mot annan 

information. Det är därför viktigt att ha en metod att kunna bedöma den mängd sanning som 

kan finnas i informationen (Thurén, 2003). I studien användes källkritik som ett sätt att göra 

urval av information. Urvalet av referenser skulle både reflektera en historia, hur samtiden ser 

ut idag och visioner om framtiden och referenserna skulle visa på transparens och en bred 

bild av ämnet utifrån många olika sidor. Thurén (2003) belyser vikten med detta, att gå till 

botten av källan och få en förståelse för ursprunget. Källkritiken är en metod och en 

trovärdighet behöver bedömas. Thurén (2003) beskriver vidare att metoden att arbeta 

källkritiskt som ett sätt att ha ett systematiskt tänkesätt. Det är alltid viktigt att känna till 

källornas ursprung. Några av referenserna i arbetar var källor från internet och dessa bör vara 

uppdaterade och vid misstanke om att källan inte är tillförlitlig kan det undersökas hur andra 

källor ställer sig till samma information. Thurén (2003) fortsätter även att belysa att hos 

forskaren behöver det finnas en förståelse för hur den egna rollen kommer att påverka 

informationssökning och hur kritiskt källorna granskas. Detta var något vi reflekterade kring 

och kunde diskutera då vi var två forskare i arbetet. Det finns risker för att det skapas ett 

tunnelseende, där den egna drivkraften letar efter källor som stärker den egna teorin. De 

källor som till en början verkar vara trovärdiga behöver även dem undersökas senare (Thurén, 

2003). Vid detta är det en styrka att vara två som granskar källorna. Vid intervjustudier menar 

Thurén (2003) att det finns risker att personer kan prata ihop sig med varandra och 

tillsammans ge en gemensam bild av något, utan att detta faktiskt är sanningen. Detta 

undveks i denna studie genom att de intervjudeltagarna som deltog inte fick någon 

information om vilka andra som deltog i studien. Thurén (2003) förklarar även att ledande 

frågor kan leda till ledande svar och då minskar källans trovärdighet samt att 

förstahandskällor är att föredra, de vill säga, att personen berättar om sina egna erfarenheter 

istället för att tala för andra. Detta gjordes i studien då de endast fick svara på frågor om hur 
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de själva upplevde exempelvis kunskapen i branschen, istället för att fråga dem om hur 

branschen ser ut, då de inte kan tala för hela branschen. Intervjudeltagarna var krögare, 

verksamma i restaurangbranschen och en av dem var anställd på MSC, då är det även viktigt 

att fundera kring det egna intresset samt att diskutera den egna kunskapen i ämnet (Thurén, 

2003). I och med att det är verksamma idag, 2019, så kan det även ge sin syn hur de ser på sin 

egen bransch idag. Ett annat exempel på hur referenserna har granskats är källkritiken mot 

boken “Tyst hav” av Isabella Lövin (2004) där anser vi som forskare att det finns det ett eget 

intresse i boken samt en kunskap om ämnet, hon har styrkt fakta i boken genom att arbeta 

med experter inom olika områden och på så sätt inte stå som ensam författare av boken. I 

studien har vi som forskare använt andra källor, för att studera att även dessa innehåller 

samma information som informationen i boken. Detta för att kunna säkerställa trovärdigheten 

att använda denna i studien. 

 

Genomförande av datainsamling 
 

Kvalitativ bearbetning av data 

Eftersom vid insamlingen av informationen från alla intervjuer som genomfördes, var 

ljudinspelade så transkriberades dessa. Materialet utgjorde det material som sedan skulle 

analyseras. Allt material lästes igenom för att få en uppfattning samt en förståelse om 

materialet. Genom att skriva ner tankar som uppstår kan dessa användas i senare skeden för 

att få en löpande analys, som kan driva arbetet framåt samt synliggöra upptäckter i ett tidigare 

skede (Patel & Davidsson, 2011). Att analysera kvalitativa undersökningar är tidskrävande 

och detta tog upp mycket tid i arbetet men krävs för att skapa en bra grund för att sedan 

kunna koda av allt material.  

 

Kodning och tematisk analys 

Braun & Clark (2006) beskriver i deras artikel att kodning är ett verktyg för att lära känna sin 

data. De menar att med hjälp av att koda sin intervju går det att hitta mönster och 

underliggande meningar med vad som diskuteras. Kodning är en del av tematisk analys 

(Braun & Clark, 2006) vilket är det vi som forskare i denna uppsats valt att använda oss utav.  

 

Då intervjudeltagarna bestod av 3 verksamma inom restaurangbranschen samt 1 inom MSC 

valde vi att dela upp dessa i två separata delar för att analysera dem separat. Där hen som var 

verksam inom MSC kunde ge oss en annan sida av ämnet samt annan information om 
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studieområdet till skillnad från om studien endast innehållit krögare. De blev därför två 

separata tematiska analyser. Braun och Clarke (2017) beskriver metoden tematisk analys som 

ett arbetssätt som innebär att systematisk tyda koder och teman ur kvalitativa data. Metoden 

går ut på att identifiera, analysera samt tolka olika mönster och dess underliggande teman. 

Med hjälp av detta kan datan organiseras och struktureras. Tematisk analys fungerar som ett 

verktyg för att undersöka data utan att vara bunden till en teoretisk bakgrund eller en 

förutbestämd forskningsfråga (Braun & Clarke, 2017).  

 

I arbetet användes denna metod för att undersöka informationen från intervjuerna som 

genomfördes genom kodning och kategorisering. Detta gör att den insamlade datan går att 

bearbeta och denna metod används mest som ett hjälpmedel till forskaren under 

analysprocessen. Medan resultatet ur detta ska vara tillgängligt och lätt att förstå för läsaren. 

För att detta ska kunna genomföras sammanfattas all data och en sökning efter mönster och 

samband gjordes. Se Tabell 1. 

Intervju 1 Koder 

Fråga: Hur ser du på odlad fisk kontra 

vildfångad fisk? 

Svar: ehh, jag tycker det, det är svårt, vad 

heter det..., *paus* att det, det är svårt med 

dom moraliska så att säga, aspekterna på 

det, eftersom ehh, det odlade fisket är bra på 

det sättet att vi kan få fram stora mängder 

och till ett hyfsat pris och det är, så att säga 

en säker produktion. Samtidigt eeh som det 

smutsar ner, övergöder våra vatten, och 

väldigt mycket matfisk som vi kunde ha ätit 

istället går till, till fiskfoder, där, samma 

mängd vild fisk ehh, så det går 4 kilo på 1 

kilo odlad fisk, så att på det sättet så, såå 

ehh, minskar det ju egentligen våran tillgång 

till, till fisk.  

 

Moraliska aspekter 

 

 

Odlade fisket innebär stora mängder, bättre 

pris, säker produktion 

 

 

Smutsar ner och övergöder haven 

 

 

Matfisk blir fiskfoder  

 

 

Minskar tillgång på fisk 

[Tabell 1] Koder - Detta bearbetas vidare genom att tolka och alla koder kategoriseras. Se 

tabell 2. 
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Intervju 1 Kategorier 

Fråga: Hur ser du på odlad fisk kontra 

vildfångad fisk?Svar: ehh, jag tycker det, 

det är svårt, vad heter det..., *paus* att det, 

det är svårt med dom moraliska så att säga, 

aspekterna på det, eftersom ehh, det odlade 

fisket är bra på det sättet att vi kan få fram 

stora mängder och till ett hyfsat pris och det 

är, så att säga en säker produktion. 

Samtidigt eeh som det smutsar ner, 

övergöder våra vatten, och väldigt mycket 

matfisk som vi kunde ha ätit istället går till, 

till fiskfoder, där, samma mängd vild fisk 

ehh, så det går 4 kilo på 1 kilo odlad fisk, så 

att på det sättet så, såå ehh, minskar det ju 

egentligen våran tillgång till, till fisk.  

 

Moraliska aspekter -> Moral (Kategori) 

 

 

Odlade fisket innebär stora mängder, bättre 

pris, säker produktion -> Moral (Kategori) 

 

 

Smutsar ner och övergöder haven -> Moral 

(Kategori) 

 

 

Matfisk blir fiskfoder -> Moral (Kategori) 

 

 

Minskar tillgång på fisk -> Havsmiljö 

(Kategori) 

 

[Tabell 2] Kategorier - liknande koder placerades exempelvis vid varandra för att se vilka 

koder som upprepades av flera av intervjudeltagarna, då detta koder har större vikt i det stora 

sammanhanget. 
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Intervju 1 Tema 

Fråga: Hur ser du på odlad fisk kontra 

vildfångad fisk? 

Svar: ehh, jag tycker det, det är svårt, vad 

heter det..., *paus* att det, det är svårt med 

dom moraliska så att säga, aspekterna på 

det, eftersom ehh, det odlade fisket är bra på 

det sättet att vi kan få fram stora mängder 

och till ett hyfsat pris och det är, så att säga 

en säker produktion. Samtidigt eeh som det 

smutsar ner, övergöder våra vatten, och 

väldigt mycket matfisk som vi kunde ha ätit 

istället går till, till fiskfoder, där, samma 

mängd vild fisk ehh, så det går 4 kilo på 1 

kilo odlad fisk, så att på det sättet så, såå 

ehh, minskar det ju egentligen våran tillgång 

till, till fisk.  

 

 

Krögarens syn på fiskens värde (Tema) 

 Moral (Kategori) 

Moraliska aspekter (Kod) 

 

 

Krögarens syn på fiskens värde (Tema) 

 Moral (Kategori) 

Odlade fisket innebär stora mängder, bättre 

pris, säker produktion (Kod) 

 

 

Krögarens syn på fiskens värde (Tema) 

 Moral (Kategori) 

Smutsar ner och övergöder haven (Kod) 

 

 

Krögarens syn på fiskens värde (Tema) 

 Moral (Kategori) 

Matfisk blir fiskfoder till odlad fisk (Kod) 

 

 

Krögarens syn på fiskens värde (Tema) 

 Havsmiljö (Kategori) 

Minskar tillgång på fisk (Kod) 

 

 

[Tabell 3] Teman - Efter både genomförandet samt bearbetning av data kunde 3 teman 

urskiljas. 

 

De 3 olika teman som identifierades var följande; Krögarens syn på fiskens värde, 

Konsumenten och andra yttre och dess påverkan på beslutsfattandet, Restaurangbranschens 

ansvar, maktposition och framtidsvisioner. 
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Det första temat Krögarens syn på fiskens värde.  

Det andra temat Konsumenten och andra yttre och dess påverkan på beslutsfattandet. 

Det tredje och sista temat Restaurangbranschens ansvar, maktposition och framtidsvisioner. 

Förutom detta genomfördes även en intervju med en anställd på MSC-Sverige som utgjorde 

en informationskälla till hur MSC arbetar med restauranger. 
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Resultat 

Resultatet i studien kommer att delas upp i kategorier utifrån resultatet i den tematiska 

analysen. Samt börja med intervjun som utgjorde informationen om MSC idag. 

 

Resultat av intervju 

MSC 

Här presenteras en sammanfattning av den intervju som genomfördes med en anställd på 

MSC, som en del i resultat och en inblick i MSC för arbetet. 

 

MSC stävar efter hållbarhetsstandard, fiskestandard, spårbarhetsstandard. Samt de tre 

parametrarna: Hållbara bestånd, Minimerad effekt på ekosystem och Förvaltning. 

Hen berättar i intervjun att det är mycket som styr fisket. Bland annat finns det mycket politik 

inom fiske, hen menar att politiken förändras och påverkar utvecklingen av tekniker. Det 

diskuteras just nu hur redskaps kan utvecklas för att minska skadan på haven och att 

eventuellt använda sig av kameraövervakning för att kunna kontrollera fisket och dess 

standard ombord på båtarna. 

“Vi fiskar så att det finns fisk kvar till framtida generationer”  

Nämner hen i intervjun. Arbetet diskuteras på global nivå och det skapas övergripande planer 

hur både MSC-certifierade fiskare samt de utan certifiering ska kunna fortsätta sina 

verksamheter i samförstånd. 

 

Certifiering på restaurang  

Intervjupersonen menar att MSC som certifieringsföretag inte förbjuder något, detta är på 

grund att MSC vill förbli så opartiska som möjligt. När krögare ska certifiera restaurangen så 

handlar det om spårbarhetsstandarden, vilken innebär att fiskens ursprung går att spåra. När 

en restaurang vill certifiera sig kontaktar dem själva ett oberoende certifieringsföretag, Det är 

en kostsam process att certifiera sig. MSC arbetar med opartiska certifieringsföretag som 

fungerar som en oberoende tredje part och består av en revisor som gör en revision. Detta för 

att säkerställa en opartisk granskning. Det görs en revision och av restaurangerna krävs det 

system för att inte blanda certifierad fisk med annan fisk. Vid leverans kontrolleras och 

identifieras fisken som certifierad, den placeras sedan i speciell förvaring av certifierad fisk. 

Det är även ett krav att hela kedjan är certifierad.  
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Kunskap inom branschen  

Idag är kunskapen om hållbar fisk ganska låg inom restaurangbranschen menar hen i 

intervjun. Det krävs att kunskapsnivån för både kockar och serveringspersonal höjs om 

exempelvis varför de arbetar med certifierad fisk, för att sedan kunna sprida den kunskapen 

till konsumenten. Restauranger har ett jättestort ansvar när de fattar beslut kring inköp med 

hänsyn till hållbart fiske eftersom de serverar massa portioner varje dag, restaurangerna kan 

styra vad folk äter. De som jobbar inom kök har en kunskap som en vanlig konsument inte 

har vilket ger stort ansvar att förvalta detta. I branschen finns det både dem som bryr sig om 

hållbarhet i haven väldigt mycket och kan väldig mycket, men det finns också en stor 

okunskap. Det har dock blivit en förändring, folk tar mer ansvar. Det märks på utvecklingen 

att nu det sista året har fler restauranger velat certifiera sig, det är en liten grupp, men det ökar 

ändå. I intervjun menar hen att alla som jobbar med fisk och fiskdiskar har en väldigt bra 

kanal att nå ut till konsumenter. Det är viktigt i rollen som kock att prata om hållbarhet för 

det är inte många som gör det. Kockar har rollen att kunna påverka genom att exempelvis 

upplysa om de mer otraditionella fiskarna som sen kan leda till att konsumenten får upp ett 

intresse för dessa.  

 

Hotade arter  

Den anställda på MSC menar att restaurangerna måste ställa om, välja hållbara arter. 

Restauranger vill servera ”finare” som oftast är mer hotade, som till exempel piggvar. I 

norden har vi tidigare ätit Brax, Mört och andra arter, men dessa har fallit i glömska. Dessa 

fiskar är ofta inte heller certifierade. När det inte finns något intresse hos konsumenten att äta 

dessa fiskar blir det svårt att motivera ekonomiskt att starta en process att certifiera dessa 

fiskar.  

 

Hen berättade även att när det odlas fisk i icke slutna system har en negativ påverkan på vilda 

ekosystemet då fiskar rymmer från odlingen samt att bottnar förstörs.  

“Eftersom vi inte är villiga att ändra vår kosthållning så är odlad fisk bra”.  

Dock menar hen att odlad fisk på land är en superbra lösning då de kan innebära att det lättar 

på trycket för de vilda fiskbestånden.  

 

Dagliga varuhandel  

Svensken har ganska hög kännedom om certifieringar på fisk om det jämförs med de globala 

siffrorna, på det stora hela finns det en stor vilja att agera hållbart i Sverige. Den anställde på 
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MSC menar att när vi handlar i butik så bryr vi oss mycket mer om certifiering och 

ekologiskt, även finns det en större och mer samlad koll i dagliga varuhandeln som visat sig i 

konsumentundersökningar av svenska folket. På restaurang har konsumenten mycket mindre 

krav på certifiering och ekologiskt märkta råvaror. Folk bryr sig väldigt mycket för lite menar 

den anställde på MSC och då hamnar den fula fisken på restaurangen. Kunskapen är 

bristande hos gemene man. Hen upplever att de inte finns kunskap om vad rödlistad innebär 

eller fiskesäsonger, förutom säsongen för kräftor med kräftpremiär. Det finns dock medvetna 

konsumenter, de känner till vad som är hotat och det tror jag har med den breda 

samhällsdebatten som pågår idag. Konsumenter ändras hela tiden i små steg, de har ändrat sitt 

ätbeteende mer och mer.  

 

“Jag hoppas att det blir mer diskussion om att göra om ordentligt och tänka mer 

realistiskt i små steg” menar den intervjuade personen på MSC.  

 

Krögarens syn på fiskens värde  

Råvaruursprung 

I intervju med krögarna menar dem att fisken har varit svårkontrollerat i historien. Idag 

upplevs det bättre då informationen av fiskens ursprung hittas lättillgängligt på både 

följesedlar och fakturor. Det går att spåra varje filé till ett särskilt vatten och en särskild båt. 

Krögaren nämner även i intervjun att hen tycker det är svårt att spåra ursprung på fisken till 

skillnad från kossan som är uppfödd från en särskild gård och bonde.  

 

Moral 

I intervjuerna med krögarna nämns det att vi inte borde fiska överhuvudtaget på ett par år och 

låta fiskstammen återhämta sig globalt. De menar att medodlad fisk som ett alternativ är det 

svårt med moral. Det kan innebära en säker produktion med bra mängder och bättre pris. 

Dock även övergödning av haven samt att de kräver mer foder. Krögarnas vision är att de vill 

lämna planeten i ett bättre skick än den var när vi fick den och samtliga har valt att inte arbeta 

med utrotningshotad fisk, samt att de vill arbeta med fisk på ett sätt som skapar en så liten 

miljöpåverkan som möjligt. De menar att det har ett rent samvete då de efter bästa förmåga 

arbetar för att främja det hållbara fisket och sina värderingar. Hållbarhet är en ett subjektivt 

ämne men de är överens om att det behövs förändring för branschen för att fiskrestauranger 

kommer finnas kvar i framtiden. 
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Certifieringar 

Hållbart fiske är viktigt nämner samtliga krögare. Fortsättningsvis nämns det att tack vare att 

certifieringar finns kan fisken få finnas kvar, vilket det ger dem möjlighet att kunna driva 

fiskrestaurang i framtiden. Spårbarhetsstandarden ger information om fisken och det går att 

kontrollera flera år tillbaka var fisken var fångad, vilken fångstzon. Valen av inköp av fisk är 

grundade i kockarnas värderingar. Här tas besluten av krögarna om vad för fisk som köps in. 

Kockarna väljer bort att ta in ocertifierad fisk även om den certifierad är slut, de köper sådant 

som anses vara hållbart fiske med märkning MSC/ASC.  

“Har vi koll på våra hav när vi håller koll på våra hav så kommer dom att 

överleva”. 

 

Övriga världen 

I övriga världen är det vanligt med tjuvfiske påstår en av krögarna, vilket hen menar är 

förfärligt. De menar att detta är dock ovanligt i Sverige då de upplever svensken som ett 

laglydigt folk.  

 

Närproducerat, hållbart, ekologiskt 

Krögaren på den restaurangen som inte endast arbetar med certifierad fisk använder sig 

istället av lokalfångad fisk. De har nischat sig med hållbart fiske som de definierar den lokala 

fisken som och ser en stolthet i det. Deras koncept bygger på fisk som fångas utanför 

restaurangen. Hen berättat att på deras meny skriver de dock inte ut att de har lokalfångad 

fisk. Detta är för att hen inte gillar långa menybeskrivningar, här menar hen att det är servisen 

som får sprida informationen till gästerna. Krögaren fortsätter förklara att genom att arbeta i 

närhet med fiskarna så får hen en nära relation och kontroll på råvaran, hen kan även önska 

vad för fisk som ska fiskas. Det begränsar dock även utbudet med att fånga fisk lokalt då alla 

fiskar inte finns att få tag på. Med att jobba lokalt menar hen att hen alltid strävat efter att 

arbeta med mindre producenter då mindre producenter lägger mer tid och energi på produkter 

de tar fram, de har en högre kvalitet samt att hen föredrar att personerna tänker själva istället 

för att organisationer ska ställa krav.  

  

Fisken i värde av kvalitet 

Alla krögare ser att kvaliteten på råvaran är viktigast. De menar att vildfångad fisk är i stort 

sätt alltid mycket bättre. Det upplevs finnas en stor smakskillnad på vildfångad fisk och odlad 
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fisk. Här hade en sämre kvalitet valts då krögarna inte vill kompromissa med kvaliteten på 

råvaran.  

“Med en bra fisk på tallriken krävs inget annat”.  

 

Havsmiljö 

Krögarna nämner att idag är havsmiljön försämrad, att det kan vara svårt att få tag på vissa 

fiskar. Lax har valts bort på en av restaurangerna på grund av att produktionen inte håller det 

måttet som önskas, just vid odling av lax. Här nämner hen att odlad fisk förstör så mycket i 

haven. Även har sjötunga valts bort, den arten tas bara in om det finns bra partier med bra 

kvalitét. De värnar om havsmiljöerna och har en förståelse för reglering, till exempel 

kvotering av fisk. 

“Kvoter sätts upp för att stoppa utfisket - fylld kvot innebär ett stopp att fiska 

och då blir det dyrare - kvoter sätts upp för vissa fiskar och det kommer att 

finnas kvar tack vare att de kvoteras”. 

 

Ekonomin 

De nämner att det också finns en prisfråga som väger in vid val av inköp av fisk/skaldjur. 

Priset är viktigt, och priset stiger på fisk. Här nämner krögarna att de har inga billiga fiskar på 

menyn, för de är så de valt att arbeta, samt att de reagerat på att oxfilé idag är billigare än bra 

fisk. Ekonomin styr ibland de val de gör. Att exempelvis certifiera sin restaurang idag kostar 

mycket pengar, de är inte billigt och de menar att det kan vara svårt ekonomisk för mindre 

koncerner att ta det beslutet.  

 

Konsumenten och andra yttre faktorer och dess påverkan på 

beslutsfattande  

I följande tema kommer de yttre faktorerna såsom konsumenten och traditioner presenteras 

och dess påverkan på krögares beslutsfattande. 

 

Konsumentkunskap 

Intervjudeltagarna upplevde att kunskapen varierar hos kunderna, där de menar att vissa är 

väldigt pålästa medan andra har sämre koll på hållbart fiske samt hotade arter. De upplevde 

även att konsumenten inte har koll på geografin i våra hav då de förväntar sig färskfångad 

lokal fisk som är från ett annat geografiska området. En av intervjudeltagarna tar upp 
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handskalade räkor som ett exempel, att det finns mycket tillsatser i burkarna men att 

konsumenten köper och efterfrågar dem ändå. De menar dock att det finns områden som 

konsumenterna har bättre koll på, samtliga av deltagarna vittnar om är att folk är väldigt 

medvetna om de hotade tigerräkorna. De har även upplevt en efterfrågan på hållbar fisk från 

vissa av deras kunder men upplever inte att det är en majoritet. De som är pålästa har även 

kunskap om säsong och ställer högre krav på både kvalitet och ursprung och en av deltagarna 

berättar att de hoppas att alla konsumenter ska ställa högre krav i framtiden. 

Krögarna upplever också att det finns svårigheter vid kommunikationen med gästerna då 

majoriteten av denna går genom serveringspersonalen.  

“Jag vet inte hur folk fungerar”. 

 

Traditioner 

Ålen har varit en svensk fisketradition men har länge varit försvunnen från många 

restauranger. Krögarna nämner att de fått information om att det finns företagare som börjat 

odla ålen istället, för att kunna erbjuda ålen utan att behöva hota de vilda fiskbestånden. De 

arbetar utifrån filosofin att de släpper ut två ålar om de dräper en.  

 

Det finns även traditioner för fiskarna, de vill fiska det de traditionellt fiskat. Krögare vittnar 

om att de upplevt att trots förfrågning vill inte fiskarna fiska något “nytt” då de inte tror på att 

det kommer att sälja ut i konsumenten. De vill istället fiska det som folk traditionellt äter. 

 

Förståelse för ekonomin 

Krögarna upplevde också att folk har en förståelse för att bra produkter kostar men att det 

finns även en prismedvetenhet som gör att vissa konsumenter ifrågasätter. Konsumenterna 

som är villiga att betala för kvalitet och hållbart fiske förstår också att det kostar och varför 

det kostar att få bra fisk från havet. De förstår eventuella prishöjningar på grund av 

exempelvis kvotering och dålig fångst. 

 

Konsumenten styr menyn 

Krögarna i studien menar alla att de upplever hur kunderna styr både direkt och indirekt valet 

av menyn. Det kunderna köper mycket av får stanna på menyn och det som inte säljs plockas 

bort. Det är något som krögaren behöver göra för att fortsätta med sin verksamhet. Hur 

konsumtionen ser ut påverkar i det längre ledet vad som kommer att prägla menyn. Krögarna 

vittnar om olika rätter som ofta är populära är strömming och lax, särskilt sommartid. Även 
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säsongen påverkar menyn, rotsaker höst & vinter och örter sommar & vår. I en intervju 

berättar en krögare att de diskuterat att ta in kött på menyn som annars består av endast fisk 

och skaldjur. Detta för att kunna möta vissa gästers önskemål. Krögarna berättar även om hur 

olika trender som påverkar vad konsumenter vill ha på restaurang, en deltagare i studien 

menade istället att det inte förändras av trender utan mer utbud av råvaror i säsongen, att 

människor är mer sugna på örter på våren exempelvis samt att deras stamgäster önskar 

förändring på menyn. En krögare menar att konsumenten vill ha något att lägga upp på 

Instagram, maten ska vara trendig. De alla upplevde att just nu vill fler vill äta grönt, mer 

grönsaker, precis som de vill äta lokala grönsaker är de också intresserade av den lokala 

fisken. 

“Vår uppgift som matlagare är att anamma att människor vill äta mer grönt”. 

Samtliga i studien trodde även att den trenden skulle hålla i sig med ännu större del grönsaker 

i maten i framtiden. En i studien menar att det är svårt att veta hur konsumenterna kommer att 

förändras men utgår från hur det ser ut idag. Att konsumenterna kommer vilja dra ner på 

animalier. Det var en trend som de flesta av dem välkomnade då de gillade att kombinera 

fisken med grönsaker. De trodde på fiskrestauranger i framtiden också men att de kommer 

behöva följa med i trenderna exempelvis om det finns fisk på tallriken så kommer majoriteten 

av rätten ändå grönsaker. Att fisken inte längre kommer vara huvudnumret och den fisk som 

finns där kommer vara certifierad. De trodde inte på någon marknad för den icke certifierade 

fisken i framtiden. En deltagare i studien menade att hen hade valt att använda MSC-märkt 

fisk för att inte behöva diskutera ämnet med gästerna, att gästernas efterfrågan styrs av 

stunden och en annan deltagare menade att konsumenten vill vara hållbar och göra hållbara 

val; 

“När folk börjar prata om hur haven töms kommer folk att välja kött framför 

fisk". 

 

Restaurangbranschens ansvar, maktposition och framtidsvisioner 

I det tredje och sista temat redovisas hur restaurangbranschen kan använda sitt ansvar och sin 

maktposition för att främja hållbart fiske samt hur det upplever att framtidens bransch 

kommer att se ut. 

 

Ansvaret  
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Vid en intervju berättar en deltagare att deras konceptet är byggt utifrån fiskare, som ett sätt 

att förädla och lyfta fram den lokala fisken.  

“Jag i form av krögare leder och är med i beslutsfattandet att vi ska hålla på 

med hållbar fisk och skaldjur”. 

Krögarna berättar att de känner att de har en stor roll i att främja hållbart fiske. 

“Vi skulle kunna påverka kunderna mer genom att informera och berätta”. 

Dock finns det vissa svårigheter, en deltagare menar att på den egna krogen är den egna 

rollen i hållbart fiske rätt viktigt dock på global nivå är rollen väldigt liten. Medan en annan 

menar att det är den egna rollen är svår, att det handlar inte bara om fisket utan mycket runt 

omkring. Att restaurangbranschen säkert kan ha en stor påverkan på främjandet av hållbart 

fiske var de alla överens om och en deltagare nämner också att det ligger i tiden att vara 

miljö-och konsekvens medveten. Genom att arbeta på en fiskrestaurang så finns stora 

möjligheter att nå ut till konsumenter. I rollen som krögare går det att påverka konsumenterna 

och försöka nå ut med information samt att inleda en diskussion. 

“Kockar har rollen att kunna påverka med att prata om de fiskar som sen kan 

leda till att konsumenten själv vill tillaga den fisken hemma, detta ger mer 

möjligheter för alla”. 

Krögarna berättar att de känner att de har en stor roll i att främja hållbart fiske. 

“Vi skulle kunna påverka kunderna mer genom att informera och berätta”. 

En av krögarna berättar om reaktionen från deras gäster när de berättar att dem har MSC-

märkt fisk; 

“Folk väldigt glada, de är skönare att lätta deras samvete”. 

“Jag tror folk gillar att käka PK om man säger så”. 

Det är viktigt säger den intervjuade personen på MSC att i rollen som kock att prata om 

hållbarhet för det är inte många som gör det. 

 

Förändringar i branschen 

Intervjudeltagarna berättar hur det alltid förändras i branschen men att det går långsamt 

framåt med utvecklingen. Samtliga av intervjudeltagarna menar att kunskapen i branschen 

har gått från rätt låg till ganska hög. Dock menar de även att detta inte gäller majoriteten, utan 

att de som redan försöker arbeta hållbart, det är dem som också ökat sin kunskap och sitt 

arbete med detta ytterligare. 

“Krögaren vet ganska lite om fisk, När jag började som kock fanns det ingen 

diskussion överhuvudtaget”. 
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“Kunskapen inom restaurangbranschen har varit usel, har blivit mycket bättre 

och idag är det till och med ganska bra”. 

De flesta menar på att det finns rätt stor kunskap i branschen och att den blir större dock inte 

hos alla, och hos vissa kommer priset avgöra beslutet i slutändan. Det upplevs en skillnad på 

folk man jobbar med idag jämfört med 10–15 år sen, att folk bryr sig överlag mer om miljön 

idag. En av deltagarna berättar om en situation för ett par år sen då hen genom 

kommunikation med andra restaurangen kunde hen få tag på certifierad fisk. Genom att 

arbeta tillsammans går det att främja det hållbara arbetet och samarbete mellan restauranger. 

 

Certifieringar och annan information 

En av deltagarna berättar hur de arbetat med att få restaurangen miljöcertifierad. Intervjuerna 

vittnar om att arbeta certifierad kräver en egen drivkraft, bland annat att restaurangerna själva 

kontaktar certifieringsföretaget, en av deltagarna har sökt upp sin information om hållbart 

fiske själv. Upplevelsen tillgängligheten på information är väldigt blandad någon tycker att 

tillfälligheten är dålig medan en annan upplever den lätt att hitta.  

Ursprungsmärkningen informeras av fiskaren och detta stöttar spårbarhetsstandarden. 

 

Samvetet  

Arbetat med fisk på ett hållbart sätt var inte bara på grund av hänsyn till miljö och omvärld 

utan även den egna etik och moralen. 

“Jag trivs bra med de val jag har gjort”. 

“Jag har ett rent samvete”. 

“Vi lever som vi lär på krogen”. 

 

Övriga världen 

En av intervjudeltagarna menar att trots att Sverige arbetar aktivt med hållbarhet så finns det 

andra stora delar i världen där man inte tar sitt ansvar. En annan menar att hen upplever folk 

som mer egoistiska.  

 

Framtiden 

Under intervjuerna framkommer det att det finns olika idéer på hur framtidens bransch 

kommer att se ut, någon berättar om att det kommer bli mer personligt, att de stora 

krogkoncernerna inte kommer fungera. I en annan intervju berättar en av deltagarna att 

planeten är så pass förstörd att mänskligheten inte kommer finnas kvar. 
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Diskussion 

Detta avsnitt kommer att jämföra resultatet i studien med bakgrundsteorier samt tidigare 

forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Krögaren 

Idag vill restauranger servera “finare” fiskar vilka oftast är mer hotade. Som nämns i resultat 

har vi i norden tidigare ätit Brax, Mört och andra arter, men dessa har fallit i glömska och 

serveras inte idag. Idag finns ingen certifiering på de tidigare nämnda fiskarna då 

konsumenter inte efterfrågar dem. Här anser den intervjuade personen på MSC att 

restauranger har en stor och viktig roll att välja vad de serverar och tänka om i vilka arter som 

finns. De fiskealternativ som diskuterats är den vildfångade fisken, den odlade fisken samt 

den lokala fisken. Alla krögare som intervjuades var eniga om att kvaliteten är viktigast på 

råvaran och där det i stort sätt alltid var bättre med vildfångad fisk. Dem upplever nämligen 

en stor smakskillnad på vildfångad kontra odlad fisk. Som de nämner i intervjun: 

“Med en bra fisk på tallriken krävs inget annat”. 

Här kan det antas att alla krögare föredrar att erbjuda vildfångad fisk på sin meny då de alla 

menade att den odlade fisken kunde skada haven. Hos den odlade fisken upplevdes även 

kvaliteten bristande många gånger och samtliga är medvetna om den negativa miljöpåverkan 

det odlade fisket har för den vilda fisken och havets ekosystem. Dock har även kostnaden en 

stor betydelse i beslutsfattandet. Det är en stor kostnad att certifiera sig och även en stor 

kostnad att köpa enbart certifierad fisk. Det finns dock en önskan hos samtliga att arbeta 

lokalt och hållbart. Detta genom att arbeta i närhet med fiskare och få tillgång till den lokala 

fisken, samt att ha en nära kommunikation med fiskarna. Samt att arbeta med fisk på ett sätt 

som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Dels för det egna samvetet dels för att det 

går i linje med både koncept och de egna värderingarna. Dock finns det även en baksida med 

att arbeta med den lokala fisken, dels finns det begränsningar i detta då vissa arter endast 

finns i särskilda områden samt att den lokala fisken kan vara skadad av miljön i Östersjön 

samt att på mer befolkade områden kan fisket i dessa områden bli utfiskade.  

Kockarna serverar de traditionella fiskarna på restaurangen idag. Här finns frågan om varför 

de otraditionella fiskarna inte hittas på menyn idag, som nämnt ovan med braxen. Är det för 

att konsumenter inte vill ha det eller att kunskapen om tillagning av de fiskarna som inte 

finns? Här finns möjlighet att dra slutsatsen att kunskapen finns där och krögarna är 
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medvetna om att havsmiljön är försämrad, men intresset måste öka från konsumenternas sida. 

Detta kan restaurangerna i sin roll visa konsumenter att det går att göra jättegoda saker på 

hållbara fiskar istället då det idag är svårt att få tag på vissa mer populära arter. En krögare 

nämner att egentligen borde bestånden lämnas ifred i ett par år för att få återhämta sig. Trots 

att det finns en oro i hur havsmiljön ser ut så faller ändå valet på att servera den traditionella 

fisken när andra arter finns tillgängliga i havet som inte är lika hotade. När krögarna fick 

spåna över framtiden för fiskrestauranger trodde dock alla att mängden kommer minska på 

tallriken och ersättas med mer grönt. Även här tror krögarna att animaliskt protein kommer 

generellt att minska.  

“Eh, så jag tror att de fiskrestauranger som är fiskrestauranger kanske fortsätter 

vara fiskrestauranger. Men istället för att lägga 300 g fisk på tallriken som idag 

när vi kör piggvar på benet så att, de är fan ett helt akvarium känns det som”. 

Detta baserar de på trender de ser hos konsumenterna. Som nämnt tidigare så har både 

trender, säsonger och personliga önskemål påverkat vad konsumenterna efterfrågar. De är de 

alla överens om och om konsumenterna efterfrågar mer grönt i framtiden så är det bara 

naturligt att restaurangerna följer detta. 

 

I framtiden kommer fisken alltså inte ha huvudnumret, enligt deltagarna. Dock även idag är 

inte hela fisken efterfrågad utan enbart filéerna vilket Johansson & Formas (2013) menar gör 

att de andra delarna kastas och bidrar till svinn. Det är problematiskt då efterfrågan på mat 

ökar, men intresset av hela råvaran är lågt och det behövs en förändring. Alla val som görs 

idag kommer att påverka framtiden och arbetet för framtiden sker nu och är inget som går att 

ångra senare. Genom att arbete mer hållbart och antingen styra konsumenterna eller på något 

annat sätt påverka dem att välja mer hållbara val så kan det innebära stora förändringar för 

både utsläppen och för havsmiljön. 

 

Fisket 

Genom att genomföra intervjun med en anställd på MSC Sverige fanns en ny infallsvinkel för 

hur deras arbete går till. WWF (2019) beskriver hur MSC i huvudsak arbetar för en 

minskning av överfiske och att verksamma inom fisk ska få hållbara försörjningsmöjligheter. 

Detta styrks i intervjun av den anställde på MSC då hen berättar att de 3 parametrarna i deras 

arbete är att; bevara hållbara bestånd, minimera effekterna som fisket har på ekosystemet 

samt arbeta med förvaltningen av fisket som en vild resurs. MSC arbetar internationellt med 

att skapa ett samarbete där även om fiskare är certifierade eller inte kunna arbeta tillsammans 
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för att det ska finnas kvar fisk i haven. Detta genom bland annat kvotering på den fisk som 

finns.  

 

Förvaltning av fisk är ett omdebatterat ämne och Sveriges Radio (2012), belyser kritik mot 

MSC, där de tar upp en studie utfört av tyska fiskebiologer. De menar att det finns en 

problematik med att det upplevs för enkelt att certifiera sig och att de går att kringgå de regler 

som finns uppsatta av MSC och att detta i sin tur skadar haven. WWF svarar på kritiken med 

att det inte finns några 100 % system utan att MSC är det bästa systemet som finns just nu 

och det finns alltid utrymme för förbättringar. Samt att den svagaste länken i kedjan är 

revisionerna och de företag som arbetar med detta, de är dem som godkänner eller 

underkänner certifieringen och det finns kritik inom WWF mot hur vissa av de oberoende 

företagen hanterat detta (Sveriges Radio, 2012). I en artikel i Biological Conservation (2013) 

beskrivs liknade problem med dessa tredjeparts företag, att de mål som MSC har satt upp är 

öppna för tolkning och att detta kan innebära att de olika certifieringsföretagen som arbetar 

med revisionerna kan tolka samma innebörd på olika sätt. Detta äventyrar konsekvensen i 

MSC-certifieringen och författarna menar att detta kan innebära vilseledning för bland annat 

konsumenterna (Christian, Ainley, Bailey, Dayton, Hocevar, LeVine, Nikoloyuk, Nouvian, 

Velarde, Werner & Jacquet, 2013). Det är nämligen så att när certifieringarna ska utföras är 

det inte MSC som arbetar med detta utan de anlitar oberoende revisorer som ska granska 

certifieringsprocessen (Muntlig kommunikation, 2019). För att dessa parter ska förbli 

oberoende och att MSC inte ska vara partiska i processen uppstår svårigheter med att inneha 

full kontroll över denna process. Det handlar istället om att undersöka och bedöma 

trovärdigheten och tillförlitligheten hos dessa företag och att det finns en tillit att de sköter sin 

del i arbetet. Arbetet är en hel kedja och där varje del kommer att påverka såväl havet, det 

vilda fisket, fiskarna, distributörerna, restaurangerna och konsumenterna.  

 

MSC strävar efter att främja hållbart fiske och inom alla organisationer finns det ständiga 

förbättringsområden. I samtalet med den anställde på MSC diskuterades förändringar i 

framtiden för att ytterligare förbättra områden inom det vildfångade fisket. Under intervjun 

med MSC berättades det om olika åtgärder för att kunna få bukt med bland annat tjuvfiske 

och annat ohållbart fiske. Detta var dels att utveckla fartyg, verktyg och regler, samt att sätta 

upp kameraövervakning ombord. Detta för att kunna kontrollera fisket även ute till havs, för 

att undvika att människor förbiser de bestämmelser som satts upp. 

Hen menade att visionen hos MSC var att:  
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“Vi fiskar så att det finns fisk kvar till framtida generationer, följer forskning och kvoterna”.  

De arbetar med en transparens genom att anlita oberoende parter och detta har enligt olika 

studier utnyttjats. Där tolkningsfrågor samt kryphål i den skrivna MSC-standard kan leda till 

att kontroversiellt fiske kan bli certifierat.  

 

Havet är ett stort område, fisket är en vild resurs. Trots bland annat MSC, WWF och 

UNCLOS försök att reglera fisket finns det alltid människor som försöker att kringgå 

systemet. Det finns en politik som ligger i grund för många av dessa beslut och det påverkar 

arbetet hos bland annat MSC. Precis som Nemeth et. al. (2004) och Nyman (2017) beskriver 

är det svårt att ena olika länder samt att dela upp haven då de alla sitter ihop. Trots olika 

politiska försök att sätta upp regler över haven så finns det alltid de som försöker hitta 

kryphål. Detta menar Wilcox (2017) sitter i uppfinningsrikedomen hos människan. Krögarna 

upplevde även dem att människor inte bryr sig tillräckligt om hållbarhet, de berättar om hur 

själviska människor är idag och hur konsumenterna bör ställa högre krav. Att inte 

“mänskligheten är påväg bort” som en av dem förfarande, då de ansåg att arbetet med 

hållbarhet är riktigt dåligt i många delar av världen. Förhoppningen är att större del utav det 

totala fisket ska vara hållbart, då både krögare och den MSC-anställde menar att 

konsumenten har svårt att ändra dess kosthållningen, utan vill ha särskilda produkter. På 

grund av detta så kommer det att fortsätta att konsumeras fisk i framtiden. För att det ska 

finnas fisk kvar, så behöver den vara hållbar så att inte haven skadas ytterligare. Då redan 

under 2017 gjorde UNESCO en beräkning att kring 40% av världens hav var skadade och att 

det största hotet mot havsmiljön är människan, på grund av överfiske, föroreningar och 

förstörelse (Valdes, 2017). Med en ökande befolkningsmängd innebär det även en ökad 

efterfrågan samt ökad konsumtion av livsmedel, även fisk. Det kommer att sätta mer press på 

ett redan pressat hav och Röös (2012) menar att haven redan är överfiskade på flera håll i 

världen. Det dagliga behovet går före de kommande generationernas behov vilket helt går 

ihop idéerna om hållbarhet och hållbar konsumtion. Det finns svårigheter med både i den takt 

och storlek som konsumtionen är idag och arbetet med hållbarhet. Exempelvis så serveras det 

fisk trots att de finns en oro över framtiden och tankar på att om fisket ens borde pågå eller 

om havet behöver en paus. Det är de mänskliga faktorerna som skadar havet samtidigt som 

olika organisationer försöker rädda haven.  
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Vildfångad kontra odlad fisk 

Vid frågan om odlad fisk så berättades det att den odlade fisken kan vara positiv. Genom 

slutna system är det möjligt att producera fisk för att möta den höga efterfrågan, även med det 

underlätta pressen på havet. Dock så finns det även risker då odling av fisk kan leda till 

övergödning, att fiskar flyr och att bottenmiljöer förstörs. Odling av fisk är även en 

energikrävande resurs. Detta styrker även Johansson & Formas (2013) då det menar att de 

odlade fiskarna kan sprida smittor som kan ge genetiska och biologiska störningar till den 

vilda fisken. Sedan ska det produceras foder till fisken samt att fisken ska tas upp och 

transporteras. Dock menar MSC att transporten på land, den transporten efter att något har 

fiskats upp är en mycket lägre del av det hela klimatavtrycket. Då fisket står för den stora 

delen av klimatet, alltså koldioxidutsläppen. Detta argument styrker även Fredén (2010) att 

utsläppen vid fångst av fisk till största del sker ute till havs. Till skillnad från de stora 

fiskebåtarna ute till havs finns det lokala småskaliga fisket. Detta behöver dock inte vara ett 

bättre alternativ. Johansson & Formas (2013) tar upp problematiken med att lokalt fiske kan 

bidra till att det blir utfiskat på vissa platser i Sverige, samt att bifångster kan förekomma. Det 

innebär dock mindre utsläpp och fiske i mindre skala kan även innebära mindre påverkan på 

ekosystemet. 

 

Certifiering 

Att certifiera restaurangen eller köpa certifierad fisk handlar om ett beslutsfattande som 

behöver tas. Valet av intervjudeltagare i denna studie var just dessa människor, de som låg 

bakom motivationen till besluten. Det krävs idag en egen drivkraft för att certifiera sig då 

restaurangerna själva kontaktar de oberoende certifieringsföretag och mycket av information 

behöver de söka fram själva. De beskriver även att de som bryr sig om hållbarhet, de är har 

stor kunskap som bara ökar, medan det finns en del som har väldigt låg kunskap i branschen. 

Med det sagt kan det finnas en risk att trots att möjligheterna finns, att arbeta mer hållbart 

med fisk så når det inte alla. De når främst dem som letar aktivt och redan har påbörjat ett 

hållbarhetstänk i andra delar av verksamheten. Dock berättar den anställde på MSC att fler 

och fler företag vill certifiera sig. Idag marknadsför sig MSC på sina egna kanaler men även i 

samarbete med andra företag, vilket kan ge en större bredd på de konsumenter som dem 

lockar. Detta kan vara fördelaktig men det också skada varumärket. Om andra företag som 

samarbetar med MSC inte har samma standard på hållbarhet kan det dra ner organisationens 

trovärdighet.  
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Konsumenten 

Konsumenten vill vara hållbar och göra hållbara val. Det gästerna vill ha är dock inte 

konsekvent och påverkas ständigt, bland annat av samhällsdebatten. Respondenterna menar 

att nu ligger det i tiden att konsumera hållbart och det är även fler som efterfrågar detta på 

restaurang. Det finns en uppdelning av konsumenterna där en mindre grupp är väldigt 

medvetna om att pris, kvalitet och råvaran är en annan på den hållbara fisken. Krögarna 

berättade att de upplever att konsumenterna föredrar vissa arter av fisk. De fiskar 

konsumenterna vill äta är ofta torsk och lax. Fredén (2010) menar att det är även dessa 

arterna som ger mest utsläpp samt att när dessa arter odlas kräver de animaliskt foder då de 

både är rovfiskar, vilket bidrar till ännu högre nivåer av utsläpp (Björklund, Holmgren & 

Johansson, 2008). En av krögarna berättar att hen inte gillar att arbeta med lax och har även 

stundtals tagit bort lax från menyn då hen upplevt att produktionen av odlad lax resulterat i en 

sämre produkt. Dock har laxen fått återvända till menyn då en ny producent hittats, som odlar 

lax som uppnår den önskade kvalitéten på råvaran. För att kunna möta konsumentens önskan 

utan att tappa de egna värderingarna och önskad kvalitet på produkten. När det kommer till 

den vildfångade fisken finns både den lokala fisken och den inköpta fisken. Krögarna berättar 

om att ibland kan det vara svårt att få tag på viss fisk då det antingen kan bero på en fylld 

kvot eller något annat förhinder till havs.  

“Kvoter sätts upp för att stoppa utfisket - fylld kvot innebär ett stopp att fiska 

och då blir det dyrare - kvoter sätts upp för vissa fiskar och det kommer att 

finnas kvar tack vare att de kvoteras”.  

När efterfrågan på en produkt kvarstår kommer också det också finnas behov att antingen 

införskaffa fisken på annat håll, exempelvis utan certifiering eller inte lokalt. Håkansson 

(2017) menar att det är skillnad på hur en väljer att byta konsumtionsmönster. Det kan vara 

svårare att minska ner konsumtionen eller sluta helt att konsumera fisk om det är något det 

finns en drivkraft för. Där kan det vara lättare att istället välja certifierad fisk för att bidra till 

att främja hållbar fisk och en mer hållbar konsumtion och ändå bibehålla den önskade fisken 

på tallriken. I intervjuerna visade det sig att krögarna oense. Vissa menade att det aldrig 

skulle gå emot deras värderingar om hållbart fiske och därför avstå helt från att köpa in fisk 

om det endast fanns ocertifierad fisk medan andra menade att om det fanns ett behov skulle 

behovet mötas med näst bästa alternativ dock inte utan samvetskval. Detta visar också på att 

trots den egna krögarens värderingar finns det situationer då den konsumentstyrda marknaden 
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ställer höga krav och med påtryckningar att det måste genomföras. Det kunderna efterfrågar 

är det som styr menyn och indirekt den fisken som kommer att serveras, då kunderna 

efterfrågar lax och torsk är även detta som kommer att finnas på menyn. Det är något som 

varit populärt länge och som nämns i Björklund, Holmgren & Johanssons (2008) bok “Mat & 

Klimat” två fiskarter som har särskilt stor klimatpåverkan. Detta är ett exempel på att i en 

krögare position finns en vilja att möta kundens önskemål samt att göra detta utan att tumma 

på de egna värderingarna. I det här fallet om vikten av kvalitet på råvaran. Som krögarna 

själva bevittnar i intervjuerna så är det viktigt att kunna möta önskemål utan att tappa sig 

själv, det vill säga att inte gå emot de egna värderingarna och det hen tror på. Sloan et Al, 

(2004) beskriver hur det växande utbudet av restauranger också kräver att restaurangerna 

erbjuda något som kunderna efterfrågar. Krögarna menar även att folk blir mer upplysta om 

klimatförändringarna, och efterfrågar hållbara alternativ. Dock går utvecklingen långsamt 

framåt. Här bryr sig konsumenten mer vad fisken kostar och vad som läggs upp på sociala 

medier, samt de egna smakpreferenserna än på hållbarheten och etiskt märkt fisk. Vi som 

forskare, drar slutsatsen att både konsumenterna och krögarna har ett gemensamt ansvar att 

driva utvecklingen till en mer hållbar framtid. Detta ansvar har alla menar även Lövin (2007), 

att trots att den egna rollen kan upplevas liten så kan många människor tillsammans ha stor 

påverkan. Genom att arbeta tillsammans går det att främja det hållbara arbetet och samarbete 

mellan restauranger. Restaurangbranschen kan använda sitt ansvar och sin maktposition för 

att främja hållbart fiske samt hur det upplever att framtidens bransch kommer att se ut. I 

intervjun med MSC menar hen att deras konsumentundersökningar visar att svensken värnar 

om hållbarhet, även krögarna styrker att de upplever svenskar som ett laglydigt folk när det 

kommer till att skydda hotad fisk och att leva hållbart. Sverige gick exempelvis med i 

UNCLOS år 1996.  

 

Krögarna upplever dock att kommunikationen med konsumenterna kan vara svår då den 

passerar via serveringspersonalen. Som nämnts under resultat så bryr sig konsumenter mindre 

om certifiering och ekologiskt på restaurang men dock i den dagliga varuhandeln skulle en 

konsument aldrig köpa thailändsk kyckling men det hittas idag på restauranger.  

“Folk bryr sig väldigt för lite, och då hamnar den fula fisken på restaurangen”. 

Som Sloan et. al (2004) nämner har konsumenternas smak, tycke och efterfrågan av olika 

livsmedel har en stor påverkan på livsmedelsmarknaden. Nu i dagens moderna samhälle har 

uteätandet blivit en trend och de flesta konsumenter äter på restaurang dagligen (Jonsson, 

2015). Denna utveckling i restaurangbranschen resulterar i att konsumenter fått mer 
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fördjupad kunskap om mat och dryck. Vilket Sloan et. al. (2004) menar ger nya sociala 

tillhörigheter och restaurangen blir platsen att samlas på. Trots att konsumenterna spenderar 

mer tid på restaurang och många äter ute dagligen så finns brister i informationen och 

kommunikationen kring hållbar mat. Sjöholm & Svensson (2016) samt WWF (2016) menar 

båda att en stor del av konsumenterna har bristande kunskap av vilka miljömärkningar maten 

på restaurangen har. Det finns även bristande motivation att ta reda på detta. Det kan innebära 

att som konsument på en daglig varuhandeln har den enskilda individen ansvaret och tar egna 

beslut medan på restaurang flyttar individen över detta ansvar och beslutsfattande till kocken. 

 

Det finns en önskan hos både MSC och hos krögarna att konsumenten ska bli mer medveten 

och ställa högre krav i framtiden. Som Lövin (2007) och Valdes (2017) båda nämner så är det 

den mänskliga faktorn som förstör haven. Något alla deltagare i studien upplever är att 

gemene man har bristande kunskaper om hotade fiskar. Med undantag för tigerräkor och ålen 

samt att den enda fiskesäsongen det talas om är när kräftorna är i säsong, vilket firas med 

kräftpremiär. Samhällsdebatten kring de hotade fisket har dock ökat på senare. Detta menar 

intervjudeltagarna bidragit till den ökade efterfrågan samt frågorna kring hållbar fisk de har 

mottagit. Detta sker i små steg och i slutändan kräver det en förändring av ett ätbeteende.  

 

Metoddiskussion 

Forskarens egen påverkan på metoder 

För att ge läsaren en insyn bör det egna perspektivet, motivering av forskningsområdet samt 

de befintliga teoretiska samt personliga utgångspunkterna motiveras och belysas (Patel & 

Tebelius, 1990). Därför motiveras valet av området i avsnittet Inledning i arbetet samt så 

skapades ett avsnitt om Arbetets relevans inom Restaurang- och måltidsvetenskap. 

 

En forskningsprocess påverkas av sin forskare, de egna förutsättningarna samt den egna 

förmågan. Detta kommer att påverka hela processen från datainsamlingen till den slutliga 

sammanställningen och resultatpresentationen (Patel & Tebelius, 1990). När frågorna till en 

intervju skapas är det viktigt att ha förståelse för hur de kommer att uppfattas av deltagaren, 

ledande frågor kan få individen att svara som de tror förväntas av dem och då blir resultatet 

felaktigt (Patel & Davidson, 2011). Under arbetets gång bearbetades intervjuguiden ett flertal 

gånger med kontroller från en tredje part om innehållet i intervjun för att säkerställa att de 

syfte som fanns med intervjun skulle uppnås. Att vetenskapligt tolka deltagare subjektivt det 

vill säga, deras känslor och åsikter är en svårighet. I en intervju kommer dessa att spela stor 
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roll i de svar en deltagare ger (Hogan, Hinrichs & Hornecker, 2016). En intervju som styrs av 

frågor har fördelen att kunna användas på en stor skala av människor för att få ut en stor 

mängd information om hur människors subjektiva erfarenheter om ämnet. Genom att endast 

använda sig av frågor finns en risk att detaljer och mer ingående frågor förbises (Hogan, 

Hinrichs & Hornecker, 2016). 

 

Tillförlitlighet 

När en intervju genomförs får forskaren både ett “sant värde” och ett “felvärde” Patel & 

Davidson (2011) beskriver felvärdet som ett resultat av alla de faktor som inte går att 

kontrollera som forskare. Många faktorer kan spela in att just vid ett särskilt tillfälle svarade 

en särskild individ på ett särskilt sätt, som vid ett annat tillfälle hade gett ett helt annat 

resultat. När intervjuer används så läggs stor vikt på forskarnas förmåga (Patel & Davidson, 

2011). Genom att spela in intervjun till skillnad från anteckningar så upptogs så mycket 

information som möjligt samt att vi båda forskare var delaktiga i samtliga intervjuer ger en 

interbedömarrealibilitet, detta förklarar Patel & Davidson (2011) som fördelar, dels i och 

med att två individer kontrollerar intervjusvaren så kunde det även ske en överensstämmelse 

om intervjun och detta ger då en möjlighet att mäta reliabiliteten genom 

interbedömarrealibilitet. Samt är den en fördel att ha materialet inspelat då vi forskare kunde 

gå tillbaka till materialet så ofta det behövdes för att verkligen säkerställa att all information 

upptogs korrekt. 

 

Telefonintervju och fysisk intervju 

Bryman (2008) menar att med telefonintervjuer har forskaren lättare möjligheter att bredda 

sitt urval för de intervjuade personerna då det inte finns samma geografiska hinder. En annan 

fördel är att påverkan på resultatet blir mindre betydande då de inte sker något fysiskt möte. 

Nackdelar med en telefonintervju är att det inte går att inte är möjligt att läsa av kroppsspråk, 

gester och minspel som kan visar hur respondenten reagerar på en fråga. Det kan även finnas 

störningar som när tekniken inte fungerar och sist att personen inte den respondenten den 

utger sig att vara (Bryman, 2008). Dessa svårigheter nämner även Ryen & Torhell (2004) i 

boken “Kvalitativa intervjuer”, kommunikationen mellan forskare och deltagarna är inte bara 

verbal utan hållning, gester, blickar, kläder kan uttrycka information. Vid en fysisk intervju 

kan olika gester visa underliggande betydande information, till skillnad från vid en 

telefonintervju (Ryen & Torhell, 2004). Detta är något vi tog hänsyn till vid intervjuerna och 
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valde att inte anteckna stämning och fysisk atmosfär i den fysiska intervjun för att det inte 

fanns något annat sådant resultat att jämföra med då de andra intervjuerna var via telefon.  

 

Konfidentialitet 

Vid de kvalitativa intervjuerna är det även viktigt att ha en förståelse för deltagarna, att de 

känner tillit, gett sitt samtycke samt får bibehålla en konfidentialitet genom studien (Ryen, 

2004). Som forskare finns en skyldighet att förvalta information. Detta gjordes genom att 

skicka ut information innan studien om hur personuppgifter och liknande skulle förvaltas. 

Ryen (2004) förklarar olika dilemman som kan uppstå under försök att upprätthålla dessa. 

Bland annat kan olika metoder användas för att skydda deltagaren och hålla hen anonym 

dock kan annat i studien avslöja information istället, exempelvis en litteraturlista som 

innehåller forskning om särskilda platser. I rollen som forskare ska ingen komma till skada 

samt inget förtroende brytas. Det är viktigt att hela tiden analysera det egna arbetet (Ryen, 

2004). Valet föll därför på att i resultatet inte skriva ut vilken av intervjuerna, 1, 2, 3 eller 4 

citat var hämtat ifrån för att försäkra intervjupersonernas anonymitet och minimera risken att 

någon skulle kunna läsa igenom materialet och känna igen någon av intervjudeltagarna. Samt 

att före detta arbetsplatser, leverantörer, geografisk information och liknande som uppstod 

under intervjun fick fiktiva-eller anonyma namn. 

 

Ljudinspelning 

Genom att spela in en intervju som gjordes i alla fall i denna studien kan det påverka 

resultatet och det är viktigt att intervjudeltagaren känner sig bekväm med att bli inspelad 

annars kan detta påverka resultatet på studien. Genom inspelning av information kontra att 

göra anteckning kan forskaren lyssna på deltagaren på ett annat sätt istället för att distrahera 

med anteckningar (Ryen & Torhell, 2004). Detta var ett sätt för oss som forskare att kunna 

fokusera på frågorna under intervjun och ställa följdfrågor och upprätthålla en diskussion 

utan att distraheras av att anteckna under tiden. 

 

Fördelar med tematisk analys 
Tematisk analys användes i arbetet för att analysera resultatet, detta är ett flexibelt sätt att 

analysera material då metoder kan användas för att undersöka teman inom och mellan olika 

kvalitativa data. Det går att analysera människors beteendemönster kring olika ämnen och 

frågor och innebörden bakom dessa. Metoden går att använda oavsett storlek på studien. All 
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data kan undersökas ur ett tematiskt analysperspektiv, och både induktiva-(data-drivna) och 

deduktiva(teori-drivna) för att hitta både tydliga och underliggande betydelser. Flexibiliteten i 

metoden går att det går att applicera på många olika områden och (Braun & Clarke, 2017). 

Genom att använda denna metoden kunde alla den data som samlats in analyseras på ett 

strukturerat sätt där varje kod fick lika mycket utrymme och att ingen information förbisågs. 

 

Analys av materialet 

Valet föll på att inte använda samma teman från resultatet i diskussionen på grund av att de 

olika teman berör varandra och för att kunna analysera hela materialet så valde vi att förbise 

uppdelningarna som gjordes i teman i resultatet. 

 

Genus 

Alla de som deltog i studien av krögarna var män. I resultatet presenterades dock alla 

deltagande som “hen” för att könstillhörigheten inte diskuterats i det här fallet, då det inte går 

att jämföra några skillnader i resultatet mellan gruppen män och kvinnor. Det finns studier 

som visar att om dessa två grupper skulle jämföras, kan det finnas skillnader. I artikeln 

“Genus och Miljö” beskriver Hultman och Kall (2015) att det är oftare kvinnor som drabbas 

när miljön påverkas negativ. De menar att det även finns forskning som statistiskt visar på att 

kvinnor är mer miljövänliga än männen. Detta på grund av att kvinnan oftare handlar 

miljövänlig mat, kör bilar som drar mindre bränsle samt har en mindre köttkonsumtion än 

män. Allt detta leder också till att det ekologiska fotavtrycket är mindre hos kvinnor än hos 

män enligt en studie 2008 (Hultman & Kall, 2015). Detta kan även innefatta 

intervjudeltagarna, hade kvinnor intervjuats hade kanske de upplevt branschen, 

konsumenterna och de egna värderingarna annorlunda baserat på denna statistik.  

 

Urvalet i studien var de som var ansvariga för inköp utan hänsyn till att uppnå en fördelning 

mellan könen. Pipping Ekström, Nygren & Jonsson i sin artikel “Genus på krogen” (2006) 

menar att det är kanske heller ingen slump att det är män som sitter på de högre positionerna 

såsom titeln kökschef. De skriver i artikeln hur majoriteten av de verksamma i hotell-och 

restaurangbranschen är kvinnor. Samtidigt som det är fler män som sitter på ledande 

positioner. Detta menar Pipping Ekström, Nygren & Jonsson (2006) bara är ett exempel på 

hur det kan se ut i branschen som ännu är dominerad av män.  
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Slutsats 

De slutsatser som går att dra av det här arbetet är att konsumenter har en stor makt över 

branschen enligt respondenterna. Här menar den intervjuade personen på MSC att krögarna 

måste ställa mer krav vilket vi som forskare håller med om. Krögarna behöver anpassa sig, de 

anammar de trender som konsumenter efterfrågar, vill konsumenter ha lax, hittas lax ofta på 

menyn. Det krävs en balansgång mellan pris, efterfrågan, de egna värderingarna hos kocken 

samt att kunna vara tillmötesgående gentemot gästen. Istället för att konsumenter ska ha 

ensam makt med att styra marknaden kan kockar påverka konsumenterna i små steg för att 

främja hållbara val. De motiveras av olika faktorer när de väljer att köpa in certifierad fisk 

eller inte, åsikterna går isär om vad som är det viktigaste när det kommer till inköp samt vad 

som är att agera och konsumera hållbart. Vissa menade att det var en självklarhet att köpa 

certifierad fisk för att detta gick i linje med deras arbete med hållbarhet. Genom att bland 

annat själva ställa högre krav på hållbara råvaror kan detta i sin tur bidra till att 

konsumenterna vill anamma kockarnas standard. Något som ett par krögare upptäckt, så har 

de själva väldigt högra krav på sin restaurangs service-och råvarukvalitét och att detta 

upplever de reflekterar deras gäster. Då information når gästen om hållbart ursprung eller 

miljömedvetna val som krögaren har gjort så upplever de att gästerna lättar sitt samvete. De 

finns en strävan efter att vara en hållbar konsument samtidigt som de också finns en drivkraft 

att konsumera efter sin egen smakpreferens. De hotade fisket tvingar krögarna att anpassa sig. 

I nuläget äter stora delar av befolkningen ute på restaurang, vilket gör att krögare naturligt får 

en större roll i beslutstaganden i val av livsmedel. De val som krögarna gör har stor påverkan 

på konsumtionen. Samtidigt som konsumenterna gör aktivt miljövänliga val och är väl 

medvetna om hållbarhet i livsmedelsbutikerna, så bryr de sig inte i lika stor utsträckning om 

dessa värderingar när de äter på restaurang, vad kan detta bero på? Detta går att spekulera i då 

det kan var intressant till framtida forskning. Det går även att diskutera om krögarna har 

tillräcklig kunskap för att ta ansvaret för konsumenterna. Då alla krögare vittnade om att det 

finns väldigt varierande mängder kunskaper i branschen men att detta ständigt förbättras.  

 

Framtida forskning 

Området hållbart fiske i restauranger är ganska outforskat idag. Eftersom denna studien 

endast är gjorde i Sverige finns möjligheten att fortsätta denna studie globalt. Utfisket i haven 

är ett faktum och problem som behöver en förändring globalt. Med framtida forskning inom 

ämnet hållbarhet i haven finns möjligheter att fortsätta undersöka både krögares syn kontra 
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konsumenters syn på hållbart fiske, vilket ger en större skala och urval på forskningen. Även 

med detta finns tillfälle att arbeta fram metoder om hur fisket ska få överleva i framtiden på 

restauranger. Eftersom studien är vinklad och fokuserad på krögare på fiskrestauranger kan 

det vara intressant att höra om det finns någon skillnad på hur restauranger resonerar som inte 

har fokus på fisk och skaldjur. Även detta ger studien en större skala på urvalet och kan även 

göra det lättare att få tag på intervjupersoner. En ytterligare utgångspunkt på ämnet är att 

enbart intervjua krögare som inte valt att certifiera sig och utforska varför de har tagit dessa 

beslut. Det går även att genomföra en undersökning om hur det vore möjligt att gå tillväga för 

att höja värdet på “fula fiskar “och inte kompromissa med smaken. Kan det vara så att 

smaken har en avgörande faktor på varför en del arter valts bort och hur resonerar 

restauranger i den frågan?  

 

Det finns även fler områden inom hållbart fiske att undersöka. Exempelvis har det i denna 

studien bara nämnts hur stor mängd svinn det finns inom fiskindustrin, vilket idag är en 

onödigt stor del som påfrestar haven då de fiskas större mängder än vad som konsumeras. 

Detta är något som går att undersöka vidare. Då det nämns att idag ser producenter inte 

värdet på hela råvaran utan de som säljer och efterfrågas är ofta endast filéerna. Det finns 

möjlighet till förbättring, med hjälp av krögare som informanter är det möjligt att utbilda 

konsumenter att se värdet på hela fisken, inte bara filébitarna. Här kan även kunskapen vidare 

spridas vid fiskdiskar då det kan finnas en lättare kontaktmöjlighet med konsumenter. 
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Bilaga I 
 
INTERVJUFRÅGOR 

Information om studien “Hållbar fisk på restaurang” 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss 

till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Umeå universitets studieregister. 

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta oss studenter på 

följande e-postadresser:  

 Angelica Fridlund, anfr0133@umu.se 

 Susanna Strömberg, sust0040@umu.se 

 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 

rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 

det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se 
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Bilaga II 
 
Information innan intervjun 

 Konfidentialitet (intervjun ska ej gå att koppla till arbetsplats, individ eller ort, resultatet 

kommer visas på gruppnivå, påhittade namn kommer att användas vid citat)  

 Information om vad intervjun kommer att behandla 

 Frivilligt att avsluta intervjun när helst deltagaren vill 

 Fråga om samtycke att spela in intervjun (ljudinspelning) 

Intervjun kommer att handla om hur deltagaren värderar och ser på sin egen roll i arbetet med 

hållbart fiske utifrån branschen samt hur konsumenter, branschen och andra aktörer ser på 

hållbart fiske. 

 Kön: 

 Ålder: 

 Position inom företaget: 

 Storlek på restaurangen: 

 Anställda: 

 Kan du berätta om ert/restaurangens koncept och hur ni arbetar med fisk. 

 Har ni några förändringar eller liknande på gång? 

 

1. Vad betyder hållbart fiske för dig? 

Hur kommer det sig, vad grundar sig det i?  

Hur ser du på odlad/vildfångad fisk? 

Transport, djurhållning, ekosystemet 

2. Har ni valt att använda certifierad fisk eller certifiera restaurangen?  

Hur länge har ni gjort det`? 

Vad motiverade de besluten? 

3. Hur skulle du vilja arbeta med hållbara fiskalternativ? 

4. Hur upplever du att kunderna ser på hållbar fisk på restaurang? 

Utveckla, ge exempel 

Hur arbetar ni utifrån det? 

5. Kan era kunder påverka ert utbud av fisk/skaldjur? 

Upplever ni en efterfrågan på hållbara fiskalternativ? - ge exempel 

Upplever du att kunderna känner till vad som är hotat/ i säsong? 
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6. Finns det någon fisk/skaldjur ni skulle vilja arbeta med som valts bort? 

Vilka skäl fanns bakom det beslutet? 

I scenariot att er certifierade fisk var slut, skulle valet falla på att köpa samma fisk 

utan certifiering eller inte köpa in fisken. 

Hur stor påverkan kan restaurangbranschen ha för att främja hållbart fiske? 

7. Hur upplever du kunskapen om hållbart fiske i branschen? 

Var kommer er kunskap ifrån? 

Får ni information från leverantörer? Återförsäljare? MSC/ASC? Utbildning? 

8. Hur ser du på din egen roll i arbetet med hållbart fiskealternativ? 

9. Vilken roll har du som restaurangens beslutsfattare kring inköp? 

Vid inköp av fisk/skaldjur, vad grundar sig era val i? Vilka egenskaper värderar ni 

högst? (pris, utbud, efterfrågan, smak) 

Har detta förändrats över tid, gjorde ni det annorlunda tidigare, tror ni det kommer 

förändras? 

10. Hur upplever du tillgängligheten om informationen om hur man kan jobba med hållbara 

alternativ?  

11. Hur ser du på framtiden för fiskrestaurangen med hänsyn till hållbart fiske? 

Hur kommer konsumenterna förändras? 

Hur kommer branschen förändras? 

Vilka nya förutsättningar tror du kommer finnas? 

 

Information innan intervjun (MSC) 

 Konfidentialitet (intervjun ska ej gå att koppla till arbetsplats, individ eller ort, resultatet 

kommer visas på gruppnivå, påhittade namn kommer att användas vid citat)  

 Information om vad intervjun kommer att behandla 

 Frivilligt att avsluta intervjun när helst deltagaren vill 

 Fråga om samtycke att spela in intervjun (ljudinspelning) 

Intervjun kommer att handla om hur deltagaren värderar och ser på sin egen roll i arbetet med 

hållbart fiske utifrån branschen samt hur konsumenter, branschen och andra aktörer ser på 

hållbart fiske. 

 Kön: 

 Ålder: 

 Position inom företaget: 
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 Anställda: 

 Kan du berätta om MSC och hur ni arbetar med fisk. 

 

12. Vad betyder hållbart fiske för dig? 

Hur arbetar ni för att främja hållbart fiske? 

Hur ser du på odlad/vildfångad fisk? 

Transport, djurhållning, ekosystemet 

13. Hur går det till när man certifiera en restaurang?  

Hur länge har ni gjort det`? 

Hur fungerar det i praktiken?  

Utveckla, ge exempel 

Hur arbetar ni utifrån det? 

14. Hur ser du på lokal fisk kontra transporterad certifierad fisk? 

15. Hur upplever du att konsumenter ser på hållbar fisk på restaurang?  

16. Hur upplever du er kontakt med kunder? 

Upplever ni en efterfrågan på hållbara fiskalternativ? - ge exempel 

Upplever du att kunderna känner till vad som är hotat/ i säsong? 

17. Finns det några fiskar/skaldjur som är utrotningshotade som inte går att certifiera? 

Hur arbetar ni med att skydda dem? 

Hur stor påverkan kan restaurangbranschen ha för att främja hållbart fiske? 

18. Hur upplever du kunskapen om hållbart fiske i restaurangbranschen? 

19. Hur ser du på din egen roll i arbetet med hållbart fiskealternativ? 

20. Vilken roll tycker du har restaurangerna har då de fattar kring inköp med hänsyn till hållbart 

fiske? Har detta förändrats över tid, gjorde ni det annorlunda tidigare, tror ni det kommer 

förändras? 

21. Hur upplever du tillgängligheten om informationen om hur man kan jobba med hållbara 

alternativ?  

22. Odlad  

Är det svårt att nå ut med information till konsumenter eller finns det några svårigheter 

med det? 

23. Hur ser du på framtiden för fiskrestaurangen med hänsyn till hållbart fiske?Hur kommer 

konsumenterna förändras? Hur kommer branschen förändras? Vilka nya förutsättningar tror 

du kommer finnas? 


