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Norges sjömatråd

Norska fiskeindustrins egen 

marknadsorganisation

Huvudkontor i Tromsö samt kontor på 14 av 

de viktigaste marknaderna, däribland Sverige

Statligt aktiebolag som ägs av det norska 

Närings- och fiskeridepartementet

Finansieras av en lagstadgad exportavgift på 

fisk och skaldjur 



• Marknadsföring

• Marknadsinsikt 

• Kommunikation och 

beredskap

Tre verksamhetsområden:



Konsumtion av sjömat i Sverige



– 3 % 2016 jämfört med 2015

– 7 % jan–april 2017 jämfört med jan–april 2016

Svenska hushållens konsumtion av sjömat 2008–2016
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Källa: GfK
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sett sjunker:



Laxkonsumtionen minskade 

16 procent 2015 – 2016

Konsumtionen av lax minskade medan övriga arter ökade

Källa: GfK
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+ 17 % 2015–2016

+ 23 % hittills i år jämfört med samma period 2016 

En viktig förklaring är prisökningen på lax:
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65+ enda åldersgruppen där konsumtionen 

ökade 2015–2016

Sjömat populärast bland 

personer 65+



Kunskap och attityder

Pre se nta sjo nsti ttel 10



Kvalitativ studie om konsumenters…

• uppfattning av norsk lax ur ett 

hälsoperspektiv

• drivkrafter och hinder för att köpa och 

konsumera norsk lax

• attityder till norsk laxodlingsindustri



Främsta drivkrafter för att konsumera lax:

Hälsosamt (Omega-3,  ”hälsosamt fett”, 

antioxidanter)

Gott

Lättlagat

Barnvänligt

Passar både till vardag och fest

Hinder för konsumtion:

Anses dyrt jämfört med andra proteiner, 

t. ex. kyckling

Anses svårt att variera i smak och tillagning

Svenskar överlag positiva till lax!



Även det norska ursprunget uppfattas positivt bland svenskar

Friskt vatten

Ren miljö

Kontrollerade produktionsmetoder

Trovärdigt statligt regelverk

Korta transporter



• storskalig industri

• sämre kvalitet

• onaturligt

• miljöpåverkan

Men, stor osäkerhet och många frågetecken 

snarare än säkra påståenden.

Negativ attityd till laxodling, 

med associationer som: 



Konsumenter…

… är omedvetna om att nästan all lax

som säljs i Sverige är odlad (98%)

… tror att färsk lax = vild lax

… tror att fryst lax = odlad lax

Brist på kunskap skapar myter



Brist på kunskap skapar myter

Konsumenter tror att odlad lax…

… är full av antibiotika

… matas med vild fisk

… är ohälsosam mat för gravida

… måste frysas före konsumtion

… förstör det vilda beståndet

… växer upp i trånga kassar

… matas med artificiella färgämnen



Norsk odlat lax

inneholder inte

antibiotika

17



Främsta informationskällor:

Nyhetsmedia

Myndigheter, t. ex. Livsmedelsverket

Organisationer, t. ex. Naturskyddsföreningen

Vänner/familj

Sociala medier

Hälsobloggar/-magasin

TV-dokumentärer



Myter och rykten styr inte köpbeteende och 

konsumtionsmönster. 

Myter och rykten är inte orsaken till att 

laxkonsumtionen går ner.



Konsumenter behöver –

och efterfrågar själva –

mer information.

Konsumenter vill veta sanningen 

om odlad lax!



Så arbetar Norges sjömatråd 

med kommunikation 



Reviderad kommunikationsstrategi

Tidigare: 

Försvarsfokus

Nu: 

Utbildningsfokus

Vi måste höja grundnivån!





Information och rådgivning till branschen, exempelvis:

Fakta%om%laxlus%
!
!
Vad%är%en%laxlus?%%
!
Laxlus!(Lepeoptheirus+salmonis)!finns!naturligt!i!alla!havsområden!på!det!norra!halvklotet!och!
är!den!vanligaste!parasiten!hos!lax.!Laxlus!är!inte!en!lus!utan!ett!kräftdjur!som!livnär!sig!på!
laxens!hud.!Fisk!som!är!angripen!av!laxlus!får!sår!i!huden!som!gör!att!den!får!svårare!att!
upprätthålla!sin!vatten?!och!saltbalans!då!vatten!läcker!ut!från!såren!och!salt!kommer!in!
genom!såren.!!
!
Laxlusen!utvecklas!genom!tio!stadier.!I!den!inledande!fasen!flyter!den!med!vattnet!och!kan!
spridas!över!stora!områden.!När!den!fäster!sig!vid!en!värdfisk,!växer!den!ytterligare!och!till!
slut!blir!den!vuxen!nog!att!reproducera!sig.!!En!vuxen!hona!är!12!millimeter!(29!mm!med!
äggsträngar,!en!vuxen!hane!är!6!mm).!!

 

 
Hur%lever%laxlusen?%
!
Laxlusen!lever!och!förökar!sig!på!lax!och!öring!i!saltvatten,!och!finns!hos!fisk!i!havsodlingar!
och!hos!havsöring!som!lever!i!fjordarna!och!i!kustvattnet!hela!året.!Laxlusen!följer!med,!och!
faller!av!från,!vildlaxen!när!den!kommer!in!i!fjordarna!för!att!leka!i!älvarna.!Stora!förekomster!
av!laxlus!kan!skapa!problem!för!såväl!den!odlade!som!den!vilda!laxen.!Däremot!påverkas!inte!
livsmedelssäkerheten!eller!kvaliteten!på!laxen.!!
!
Norge!har!såväl!viktiga!vildlaxstammar!som!en!omfattande!havsbruksnäring.!Det!är!viktigt!att!
ta!hänsyn!till!båda.!Havsbruk!innebär!att!antalet!fiskar!i!havet!ökar,!därmed!ökar!också!
antalet!värdar!för!laxlus.!Branschen!har!därför!som!mål!att!hålla!låga!nivåer!av!laxlus!i!
anläggningarna.!Laxlusen!reproducerar!sig!året!om,!men!det!sker!i!en!snabbare!takt!när!
temperaturen!ökar,!framför!allt!mot!slutet!av!sommaren.!!
!
%
När%behandlar%man%mot%laxlus?%
!
Behandling!mot!laxlus!inom!havsbruket!sätts!in!när!det!i!genomsnitt!är!0,5!lus!per!fisk.!
Behandling!sker!genom!bad!eller!via!fodret.!I!vissa!fall!använder!man!också!putsarfiskar!(läs!
mer!om!behandlingsformer!nedan).!Eftersom!laxlusen!utgör!en!stor!utmaning!för!odlingarna,!
forskar!man!på!alternativa!behandlingsmetoder.!I!vissa!områden!har!man!sett!att!laxlus!från!
odlingar!kan!smitta!vild!fisk,!varför!man!också!ständigt!utvecklar!och!forskar!kring!
driftsrutiner,!behandlingsformer!samt!ett!vaccin!mot!laxlus.!
!
%
Vad%gör%man%för%att%hindra%spridning%av%laxlus?%
!
Havsbruksindustrin!och!myndigheterna!samarbetar!för!att!säkerställa!en!god!kontroll!av!
laxlusnivåer.!På!våren!är!det!ett!extra!fokus!på!att!hålla!nere!nivåerna,!eftersom!den!minsta!
sorten!av!vild!lax!(smolt)!då!inleder!sin!resa!från!älvarna,!via!fjordar!och!ut!i!havet.!!
!

Faktablad Frågor och svar-dokument Seminarier



Nyhets- och inspirationsmaterial till journalister/media, exempelvis: 

Statistik och rapporter Recept och matinspiration Nya forskningsrön



Matinspiration till konsumenter, exempelvis:

Tävlingar Event Recept



Reaktivt kommunikationsarbete – traditionella medier:



Reaktivt kommunikationsarbete – sociala medier:



Framtid

Pre se nta sjo nsti ttel



Vår största utmaning:

Sjunkande konsumtion av sjömat

Vi måste…

… skapa trygghet och matglädje kring sjömat

… bli fler aktörer som bidrar till att höja 

kunskapsnivån och matglädjen



• Gott

• Enkelt

• Hälsosamt

= Matglädje

Drivkrafter



Laxfakta.se Salmon.fromnorway.com
Cod.fromnorway.com

Norskfisk.se

Line Kjelstrup lk@seafood.no

För mer information



Tack för idag!


