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Introduktion 

Fokusområde Marina livsmedel i Marina klustret i Västsverige samlade i februari 

2017 representanter från regional industri och akademi till en temadag för att dis-

kutera värdehöjande av marina råvaror, med fokus på sill. Sill är en fantastisk 

råvara på många sätt, men man behöver nå de nya generationerna för att bibe-

hålla konsumtionen i framtiden. Hinder som framkom var att den starka smaken 

hos inlagd sill ger människor ett fel första intryck av själva råvaran, samt att det 

uppfattas som jobbigt/svårt att tillaga fisk.  

Där och då föddes idén om att rikta produktutveckling mot riktigt unga barn, som 

ännu inte skapat sig en uppfattning om sill och om hur den skall ätas. Vår teori 

var att det går att utveckla en god produkt som går hem hos barnen, samtidigt 

som föräldrar till barn i ‘’burkmatsålder’’ är mer lyhörda för barnens preferenser 

än sina egna. Vår hypotes var också att föräldrar skulle ställa sig positiva till det 

höga näringsvärdet, med omega-3-fettsyror och andra nyttigheter, samt det trad-

itionella och hållbara sillfisket.  

Utifrån den vision som beskrivs i rapporten, samlades projektparter med rätt 

kompetenser och styrkor till projektet SILLA: Chalmers, Högskolan Kristianstad, 

Scandic Pelagic AB, Fisk Idag AB, Västkustfiskarnas Centralförbund, Chalmers 

industriteknik och senare även Axfood. Tack vare finansiering ifrån Leader Södra 

Bohuslän har vi nu fått möjlighet att utföra den förstudie som rapporten avhand-

lar. Vi lägger här fram ett förslag för hur för hur man kan arbeta med sill som rå-

vara i nya produkter, mot nya målgrupper. En förhoppning är att råvarans status 

som måltidsmat skall kunna höjas på längre sikt. Att ‘’silla går till’’… på våra mid-

dagsbord! 
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01. Vision 

SILLA går till!  

Sillen kommer in på våra middagsbord i nya lättlagade former. Alla vet att det är 

supermat, som dessutom är miljömässigt hållbar. Och det är gott! 

De sillbaserade barnmatsprodukterna har blivit mycket populära. Den moderna 

föräldragenerationen är väl medveten om vikten av bra proteinkällor, vitaminer 

och omega-3-fettsyror, samtidigt som hållbarhets- och miljöaspekterna blir allt 

viktigare. När SILLA-produkterna började marknadsföras fyllde de därför en vik-

tig lucka på barnmatsmarknaden. Den forskningsbaserade sammansättningen 

och barnanpassade sensoriska egenskaperna gör att produkterna har en unik 

kvalité som tillfredsställer både barn och föräldrar.  

Vi ser redan en positiv effekt även på försäljningen av andra sillprodukter. SILLA-

nuggets har t ex blivit en riktig storfavorit i skolmatsalarna. Fler barn och föräldrar 

har börjat se sill som en middagsfisk och fiskhandlare vittnar om ökad försäljning 

även av färska sillfiléer.  
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02. Syfte 

SILLA-projektet syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av en barnmats-

produkt med sill som huvudråvara. Vi vill bidra till en ökad sillkonsumtion i Sverige 

genom att skapa ett koncept för en smaklig, näringsrik och ekologiskt hållbar pro-

dukt, som skall marknadsföras till föräldrar med barn i ”burkmatsåldrar”. På så sätt 

kan en ny generation vänja sig vid sill som god middagsmat. Ett vidare syfte är att 

stärka marknaden för den regionala sillindustrin genom att öka produktutbudet, 

men även medvetenheten om sillens utmärkta egenskaper och om industrin runt 

omkring den. I förlängningen kan detta leda till att en högre andel av den sill som 

fångas i Sverige går direkt till humankonsumtion, istället för till foder. Detta ökar 

sillens värde.  

03. Mål 

Vid projektets slut skall vi ha: 

• Kartlagt möjligheter och potentiella hinder för användning av sill i barnmat 

• Sammanställt och dokumenterat en plan för produktutveckling 

• Satt upp en initial strategi för storytelling och marknadsföring, samt påbörjat  
storytellingen i sociala medier och eventuellt populärmedia. 

• En framtidsvision och plan för fortsatt projekt – finansiering och utförande 

På lång sikt är målen att: 

• Sveriges konsumenter skall vara väl medvetna om sillens hälsofördelar och det 
hållbara sillfisket. 

• Påverka ungas attityd till sill, genom att introducera smakliga rätter i en mycket 
tidig ålder. 

• Öka konsumtionen av sill hos yngre generationer. 

• Ytterligare färdigrätter skall kunna utvecklas utifrån Silla-konceptet och den kun-
skap som samlas i projektet. 

• Öka värdet på sillen, genom att möjliggöra användning av nya delar av sillen för 
livsmedelsproduktion. 

• Stärka västsvensk sillindustri genom att skapa ett nytt marknadssegment. 

• Medvetandegöra de yngre generationerna om sillfisket och sillindustrin – proces-
ser och tradition. 
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04. Bakgrund 

Sill är en utmärkt matfisk, med vetenskapligt bevisade hälsoeffekter. Den innehål-

ler de viktiga omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, som behövs för normal utveckl-

ing av hjärna och syn hos barn, men som också̊ har bevisade anti-inflammatoriska 

effekter. Fet och medelfet fisk är enligt Livsmedelsverket (SLV) vår enda källa till 

DHA och EPA. Sill är, vid sidan av makrill, den art inom det svenska fisket som 

innehåller högst halter EPA och DHA. Ser man till de volymer som fiskas, bidrar 

sill med den klart största mängden av dessa värdefulla fettsyror, vilka det idag 

råder en brist på̊ i ett globalt perspektiv. Det kan därför starkt ifrågasättas att så 

stora mängder av sillfångsterna idag går till foder istället för direkt till humankon-

sumtion; detta är något som Silla kan bidra till att förändra, genom att utveckla nya 

livsmedelskoncept. Omega-3-fettyrorna är dock inte de enda viktiga närings-

ämnena i sill. Denna art har också ett högt proteininnehåll med essentiella ami-

nosyror, vitamin D, vitamin B12 och selen. Utifrån alla dessa olika ämnen rekom-

menderar SLV att man äter fisk 2-3 gånger i veckan, men svenskarna gör det bara 

1,5 gånger i veckan i snitt (Sjömat i Sverige 2015, Norges sjömatsråd). Dessutom 

visar det sig att sjömatskonsumtionen, efter att länge ha varit stabil, under senare 

år har börjat minska (Lene Kjelstrup, föreläsning Maritima klustret i Västsverige, 

2017). Den typiska storkonsumenten av fisk idag är 50+ och både Norges 

sjömatsråd och representanter från fiskberedningsindustrin i Sverige pekar nu tyd-

ligt på behovet av att rekrytera unga konsumenter, för att bibehålla eller öka kon-

sumtionen av fisk över tid. Det finns ibland en osäkerhet kring konsumtion av fisk 

vad gäller t ex miljöaspekter vid t ex odling av lax och utfiske av naturliga fisk-

bestånd. Sill för humankonsumtion fiskas i Västerhavet och finns, till skillnad från 

många andra fiskar, fortfarande i hållbara bestånd. Majoriteten av sillen som pro-

duceras av Sweden Pelagic Ellös AB är MSC-godkänd.  

Trots sina utmärkta egenskaper vad gäller både näring, tillgång och miljöpåver-

kan, så äter vi lite sill, bortsett från den inlagda sillen som hör högtiderna till. Istället 

går ca hälften av den uppfiskade sillen till andra ändamål än livsmedel, till exempel 

djurfoder. Vi tycker att man ska äta sillen direkt, istället för att använda den som 

djurfoder. Det är viktigt att en så stor del av Sveriges kvot som möjligt används 

som livsmedel. Då sparar man på både resurser och miljö, samtidigt som sillens 

alla nyttiga egenskaper kommer oss till gagn. Men för att kunna öka användningen 

av sill i mat, gäller det att hitta nya sätt att introducera denna fantastiskt goda och 

nyttiga proteinkälla.  

Vi tror att det är effektivt att rikta sig till mycket unga konsumenter, för att skapa 

en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Silla kan bli 
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ett nytt sätt för konsumenter att få upp ögonen för sillen som livsmedel och kan 

generera en miljömässigt hållbar produkt som möter alla de behov föräldrar ställer 

på näringsrik barnmat. En uppgradering och värdeökning av sill som livsmedel kan 

också bidra till en fortsatt lönsam fiske- och beredningsindustri. Sverige, med 

mycket vatten, har ett jämförelsevis litet fiske och 75% av sjömaten vi äter impor-

teras. Vi tycker det är viktigt att det inhemska fisket fortsätter och vill kunna bidra 

till att bevara gamla traditioner.  

Projektarbetet genomfördes inom ramen av tre arbetspaket, som handlade om 

utmaningar och möjligheter, storytelling, och plan för produktutveckling. 

 

05. Utmaningar och möjligheter 

Kartläggning av utmaningar och möjligheter för användning av sill i barn-

mat.  

I det första arbetspaketet utgick vi ifrån en workshop där vi utifrån deltagarnas 

kunskap och erfarenheter diskuterade utmaningar och möjligheter med sill som 

råvara i barnmat. Workshopen komplementerades senare med en litteraturstudie 

(bilaga 1) och en konsumentundersökning (bilaga 2), för att se utmaningar och 

möjligheter ur ett forsknings- och kundperspektiv.  

05.01. Workshop 

Med på workshopen var representanter från Scandic Pelagic, Fisk Idag, Chal-

mers, Högskolan Kristianstad och Chalmers industriteknik. Efter en stund enskilt 

tänkande diskuterade vi fram ett antal punkter; se tabeller nedan.  

 Möjligheter 

Sill är nyttigt Långkedjiga omega-3-fettsyror 
Hög proteinhalt – proteinskifte - kan ersätta rött kött 
Vitamin D – stort behov i Norden 
Selen, jod 
Vitamin B12 – god källa, viktigt vid ersättning av rött 
kött. 
Järn 
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Sill är gott Fin smak (om man hindrar härskning) 
God råvara – mindre halter av aminer än t ex torsk, 
mindre “fiskig” lukt 

Miljövänligt/ 
hållbart alternativ 

Ingen hotad art. God tillgång på sill 
Miljömässigt hållbart 
Möjlighet att använda ryggbenen. 
Lokal råvara 
(Ej importerad) 
Ej odlad/vild 
Zero waste 

Möjlighet till affär Lågt pris 
Billig råvara 
Finns möjlighet att utveckla förpackningen 

Storytelling Lång tradition/västkusten 
Ligger rätt i tiden. Medveten hipstergeneration.  

 

 Utmaningar 

Sensorik/kvalitet Vissa oönskade smaker  
Härskningsbenägenhet 
Färgen/utseende  
Smak efter frysning?  
Säsong – färskhet, näring, skillnad i smak  
Olika fiskeplatser – olika kvalitet 
Ben! Ett ben kan stöpa en hel produktion 

Uppfattning/ 
tradition 

 

Sill är en ”vuxenråvara” 
Traditionen – ”sill skall vara inlagd på burk”. Antingen 
gillar man det eller inte. 
Ovana att använda sill.  
Åsikter – mer än om annan fisk. 
Varför skall föräldrarna köpa sill om de inte gillar det 
själva?  
Toxindiskussionen. Svårt att hålla isär från Östersjön 

Affär Konkurrens från multinationella företag 
Etableringshinder i stor och dyr processteknik 
Kan bli dyrt med separeringsprocesserna 
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Sensorik och kvalitet 

Oönskade smaker hos sillen kan hanteras med smakkombination/flavour pairing. 

Litteraturen kring detta är begränsad vad gäller sill, men det har funnits projekt 

kring andra småfiskar: blåvittling, ansjovis, etc. Eftersom det är ojämn tillgång till 

sill under året, så kommer sillen att behöva frysas. Detta påverkar de sensoriska 

egenskaperna genom förändrad textur och att det kan uppkomma en ”fryst sill-

doft”. Ett sätt att undvika vissa av förändringarna i kan vara att göra produkten 

färdig från råvara och sedan frysa. Eftersom sillen snabbt härsknar på grund av 

de höga halterna av fleromättade fettsyror, vilket påverkar de sensoriska egen-

skaperna mycket negativt, kommer det troligtvis att behövas vacuumförpackning 

innan frysning. Härskning är ett problem vid hantering av all fet fisk, men slaktme-

toderna för sill medger ej ”blödning”, vilket gör att mer blod kvarstår i fisken och 

hemoglobinet gör att fettsyrorna oxiderar (härsknar) snabbare. Smaken påverkas 

också av säsong och fiskeplats. Det skulle kunna gå att möta detta genom att 

anpassa recepten och processtekniken, samt vilka batcher som används. En möj-

lighet är också att skapa en produktimage kring naturlig variation. Det finns en 

uppfattning om att fiskkött skall vara vitt, för att se aptitligt ut. Hur viktigt är detta? 

Exemplen pollack och gråsej tas upp som kontrast till t ex torsk. Det är dock inga 

problem med makrill, som vi äter det nu. Vi kom fram till att det behöver undersö-

kas ur både konsumentperspektv och ur teknisk aspekt i litteraturen. En viktig 

fråga är att det kan vara svårt att få bort alla små ben ur sillen vid rensing. Detta 

är en sak som ofta tas upp som en negativ aspekt vid konsumtion av stekt sill 

(”stekt strömming”). I en färdigprodukt skulle ett enda ben kunna stöpa en hel pro-

duktion. Det finns olika sätt att undvika ben i produkten. Vi planerar att jämföra 

behandling med kött-benseparator, pH-shift, och eventuellt malning av filé. I inlagd 

sill mjuknar benen tack vare syran i lagen. Kanske går det att hitta en motsvarande 

metod även för annan produktion.  

Uppfattning och tradition 

Det finns mycket åsikter om sill; mer än om andra fiskar, tyckte deltagarna i works-

hopen; åtminstone i Bohuslän. Exempel som kom upp var att sill ses som en “vux-

enråvara”, att den skall vara inlagd på burk och att man antingen gillar det eller 

inte, att man förknippar det med fattigdom, “sill och potäter”. I Skåne ses sillen mer 

som ett kulturarv och delikatess. Kanske borde vi anlita en måltidsforskare för att 

få hjälp med att ändra inställningen. Ovanan att använda sill som måltidsfisk, är 

den också kulturell? “Strömming” som lunch är ju populärt, liksom inlagd stekt 

strömming som snabbmat, på vissa platser. Det finns en oro för toxiner i Östersjö-

fisk, vilket vid osäkerhet kan påverka all sillkonsumtion negativt. Det är viktigt att 

sprida kunskap om att sill från västerhavet är säker att äta. Det kan också vara en 
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idé att tydligt möta oron genom att lyfta säkerheten vid marknadsföringen av fram-

tida produkter. 

 

05.02. Litteraturstudie 

Litteraturstudien (bilaga 1) gjordes i samverkan mellan HKR och Chalmers och 

samlar kunskap från litteraturen inom områdena: Sammansättning, kvalitet/håll-

barhet, sensorik, färg, benen, sill i barnmat.  

Det går att ange minst 33 hälsopåståenden enligt artikel 13 i EC Regulation on 

nutrition and health claims, om sill. Dessutom passar uppfyller den kriterierna för 

minst 12 näringspåståenden. Vad gäller kvaliteten, så är härskning den viktigaste 

frågan, även om produkten skulle vara fryst. Går det att tillsätta antioxidanter? Det 

har gett positiva resultat tidigare. Vad gäller färgen, så kan det vara viktigt att fisk-

köttet är vitt för att gå hem hos konsument, tex vad gäller surimi. Det finns olika 

metoder för att åstadkomma detta, till exempel titandioxid, prolit, kalciumklorid, 

väteperoxid, kväveoxid, PEF (pulsed electric field) och högtrycksprocess. Man kan 

också maskera med färg, t ex curry eller tomat, eller tillsätta astaxantin för att färga 

rosa. 

Att bekanta sig med nya livsmedel innebär en blandning av nyfikenhet och miss-

tänksamhet. Tillagning och recept är avgörande för att undvika sk neofobi, som 

medför rädsla för nya typer av mat. Det går att läsa i litteraturen att utseende och 

konsistens var viktigt för vad barn gillade (barnmat med fisk i), samt att tidig, liksom 

upprepad, exponering av ett livsmedel kan öka acceptansen. Nyare forskning 

kopplar intag av fet fisk i tidig ålder till skydd mot allergi, vilket är ett viktigt argu-

ment för ökad sillkonsumtion hos barn.  

 

05.03. Konsumentundersökning 

Inom konsumentundersökningen (bilaga 2) gjordes en fokusgruppsintervju med 4 

respondenter och en enkät som besvarades av 51 personer. Det framkom i stu-

dien att:  



 

         11

 Det är viktigt att barnen tycker om maten. De vuxnas preferenser betyder 
mindre. 

 Konsistensen är viktig. 

 Doften. Barnen har ibland andra preferenser än försäldrar.  

 Priset 

 Det är viktigt att man kan lita på att innehållet är hälsosamt. 

 Förpackningen är jätteviktig vid val av barnamat. Butikskedje-egna varumär-
ken väljs bort.  

 Det rådde stor enighet bland alla respondenter att det är viktigt att barnen äter 
fisk.  

 Det verkar saknas kunskap kring hur sill kan tillagas förutom inläggningar.  

 Om sill ska användas i barnmatsprodukter är konsistensen en avgörande fak-
tor, liksom föräldrarnas kunskap/attityd.  

Majoriteten tycker att det är viktigt att barnen äter fisk, men de flesta äter sill väldigt 

sällan. Efter informationen om sill en bit in i enkät/intervju gav respondenterna 

mycket positiv respons, men pekade på att det är viktigt med bra konsistens och 

att det inte är några ben i. En förhoppning om större andel fisk i burken pga billi-

gare råvara kom fram. Föräldrarna saknar kunskap om fisk; “vad är det som är 

nyttigt?”.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån studien dra slutsatserna att: 

 Föräldrar skulle gärna välja sill 

 Utbildning behövs 

 Det är viktigt att jobba med rätterna 

 Färger är viktigt! 

 Liksom hur produkten presenteras 

 För större barn kan nuggets och portionsförpackade rätter i frysdisk vara ett 
alternativ.  

Vi diskuterade fiskinnehållet i befintlig barnmat fick information om s.k. linjepris-

sättning där alla burkar skall kosta lika mycket och innehållet anpassas efter det. 

En billigare råvara som sill kan innebära att den kan utgöra en större andel av 

innehållet. Lax med potatismos är poppis och vi pratade om att sill med potatismos 

kanske är en bra variant. 

 

06. Storytelling 
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Utifrån de möjligheter för sill som barnmat som identifierats i projektet, arbetades 

en kommunikationsplan fram (bilaga 3). Vi beslutade att syftet med storytellingen 

skulle vara att 1) öka kunskapen om branschen och fisket, 2) visa på hav-bord 

perspektivet – jämför bregottreklamen. 3) bibehålla konsumtionen över generat-

ionsskifte. Eftersom vi under projektets gång inte var helt eniga om huruvida sillen 

skulle marknadsföras i sitt eget namn eller inte, bestämde vi att börja med mer 

generella påståenden och initialt lyfta fram: 

 Havet – ge en positiv och mjuk bild 

 Hälsa 

 Hållbarhetsaspekter – även långvariga kring havet och maten.  

 Miljö – hållbarhetsaspekter 

 Svenskt, närproducerat 

 

Kommunikationen har skett via en sida på Facebook 

(https://www.facebook.com/sillagartill) och en på LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/silla-havets-silver-pa-vara-bord). Samt par-

ternas hemsidor (https://chalmersindustriteknik.se/sv/projekt/silla-en-forstudie-

om-nya-mojligheter-for-sill-som-livsmedel/, https://www.hkr.se/forskning/forsk-

ningsmiljoer/meal---food-and-meals-in-everyday-life/research-projects/forsk-

ningsprojekt-silla/. Det som har kommunicerats har handlat om sill på olika sätt, 

från fiske och hållbara bestånd, till konsumtion och nya forskningsrön gällande 

hälsoeffekter. 

 

Vi ser inte att vi har nått ut till en särskilt stor publik i nuläget, men hoppas att den 

kommunikation som gjorts ändå kan fungera som en bra grund när det väl finns 

en produkt att marknadsföra.  

 

07. Produktutveckling 

Den framtida produktutvecklingen kommer att innefatta flera delar. Vi utgick från 

följande fokusområden: Nutritionell sammansättning, kvalitet/hållbarhet, sensorisk 

analys, process, attityder, och miljö. Våra diskussioner inför en framtida produkt-

utvecking sammanfattas i bilaga 4. Vad gäller den nutritionella sammansättningen 

var en viktig punkt att koppla till livsmedelsverkets rekommendationer och forsk-

ning inom nutrition och hälsa. En stor utmaning med sill är fettoxidation/härskning, 

som har påverkan på kvalitetet och sensorik. Vid produktutveckling kommer det 

att behöva läggas resurser på att hitta metoder för förbättrad hållbarhet; en initial 

plan för tester finns på sidan 5 i bilaga 4. För företag som skall tillverka produkten 
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behöver flera processfrågor adresseras. Det som belystes under projektet var be-

hovet av en sorteringsprocess och kött-ben-separator med tillräcklig kapacitet. Det 

som kan produceras av de ingående parterna kommer i första hand vara en in-

satsråvara med sill som kan använvas till olika slutprodukter/rätter. Barnmat med 

produkten i kommer troligtvis att behöva tillverkas av en befintlig barnmatstillver-

kare, vilket presenteras i en möjlig affärsmodell i bilaga 5. Miljöaspekterna är vik-

tiga vid produktutvecklingen. Det är t ex önskvärt att den fisk som används är 

MSC-eller ASC-märkt, för att undvika att bidra till utfiskning av icke hållbara be-

stånd. Andra miljöaspekter som togs upp var transporter, förpackningar och upp-

komst av restströmmar. Vi diskuterade även behovet av livscykelanalys, för att 

undersöka den totala miljöpåverkan.  

 

08. Diskussion och framtidsplaner 

Vi ser att det finns stora möjligheter för sill som råvara i barnmat. Konsumentun-

dersökningarna visade på en positiv attityd, men ett behov av information och kun-

skap. Med väl utförd produktutveckling och marknadsföring kan vi möta de utma-

ningar som sill som råvara möter och hoppas då kunna bidra till en ökad sillkon-

sumtion och en ändrad attityd till sill som livsmedel.  

Sill är ett prisvärt och milljövänligt livsmedel som uppfyller kriterierna för 33 hälso-

påståenden och minst 12 näringspåståenden enligt EC Regulation on Nutrition 

and Health Claims. Vi tror att det är bra med flera vägar till ökad konsumtion och 

under projektets gång har flera behov och önskemål om sill som råvara uppkom-

mit. Vi har därför utarbetat ett förslag till affärsmodell där barnmaten är en av flera 

destinationer för en insatsråvara med sill som bas (bilaga 5). I modellen har utöver 

de redan aktiva projektparterna tillkommit en barnmatstillverkare, som har de linjer 

som behövs för produktion av färdigmat för barn. Vi avser identifiera en lämplig 

partner på denna position i en fortsättning av projektet, medan befintliga parter 

kan utföra övriga delar i modellen. Vår primära plan framåt är att söka finansiering 

för ett fortsättningsprojekt där utvecklingen av en Silla-produkt kommer att vara en 

del i ett större satsning, som handlar om att möta samhällsutmaningen att öka 

sjömatskonsumtionen.  

 

~ 
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BILAGA 1: Konsumentundersökning 
 

 

Varför/varför inte köper du färdiga barnmatsprodukter? 

 Smidigt (2) 
 Det var den maten barnet åt mest av. 
 Litar inte riktigt på alla e koder 
 Dåligt utbud när barnet får utslag av tomat&lök plus är laktoskänslig. 
 Smidiga mellanmål, eller bra om vi vuxna äter något som barnet inte kan äta 
 Perfekt när man är på resande fot, dock luktar många av dem otrevligt. 
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 För det är smidigt 
 Köper färdiga för att det var enkelt och att jag inte ville lägga den tiden på att stå vid spisen 

istället för att göra annat. 
 Har försökt göra egen barnmat men har alltid haft några burkar hemma om jag inte hunnit 

eller om vi ska åka nånstans. 
 Enkelt och snabbt 
 Bra som komplement men lagar helst själv. 
 Som småbarnsförälder till mer än ett barn är man ofta på språng, då är det smidigt med 

färdig burk. 
 Tidsbrist 
 Färdig puré är klar att ätas. Det är lätt och smidigt att ha med sig. 
 Snabbt och enkelt, smidigt, sonen vägrade äta hemlagat första levnadsåret. 
 Snabbt och bekvämt, lätt att ta med sig i väskan även ok det är varmt. 
 Jag tyckte det var enkelt och lätt att ta med 
 De är inte hälsosamma 
 Tiden 
 Kostar mycket pengar. Och att göra egen är superenkelt gäller bara att få in det i rutin. 
 Enkelt och smidigt 
 Det fanns inte veganska alternativ förutom på specialbutiker som importerade från usa, det 

var också väldigt dyrt 
 Köper ”klämmisar” till dotter med funktionsnedsättning. Detta pga att hon inte äter vad som 

helst och framförallt då inte frukt och grönsaker. Med en fruktklämmis får hon iaf i sig lite 
extra vitaminer. Önskar att det funkade med hemmagjord smoothie men än så länge går det 
inte. 

 För att det går fort. 
 Köper för att det har varit smidigt. 
 Tidsbrist, bekvämt att ha när man ska iväg 
 För att veta om att barnet fick i sig anpassad mat för den 
 Smidigt och barnet gillar det 
 Bekvämt och barnet älskar det 
 Enkelt att ge barnen bra kost med rätt näringsuppsättning 
 Enkelt och att han fick i sig en bra måltid 
 Då vet vi vårt barn får i sig bra mat 
 Dels är det smidigt att ha med favoriter som fungerar i alla lägen som inte måste kylförvaras 

utan som är högpastöriserade. Det är dyrt och det är trevligare att äta så mycket samma mat 
som möjligt hela familjen. 

 Mycket för enkelhetens skull och även för vi äter rätt stark mat ofta. 
 Bekvämt 
 För att förenkla vardagen och minska tiden för matlagning samt för att öka variationen i 

maten. 
 För att hon tycker om dom bäst 
 Snabbt och smidigt 
 Enkelt praktiskt ta med sig. Tidsbesparing. 
 Smidigt, han tyckte den var god. 
 Frågorna nedan gäller e 

 



Bilaga 1. Konsumentundersökning 

3 
 

Finns det fler aspekter som är viktigt när du väljer färdig barnmat? 

 Nej (3) 
 Inte så mycket tomat i mitt barn hatar det plus blir inte roliga fläckar svårt få bory både 

kläder och möbler 
 Innehållet av bra råvaror samt att det är svenskt och ekologiskt 
 Att det känns fräscht och nyttigt. Inte ex. Barnchips. 
 Hur den luktar! Hur barnet luktar efter! 
 Vet ej 
 Det går snabbt 
 Inte fler, men färgen spelar roll då barnet reagerar på mat som är röd. 
 Att förpackningen är enkel att hantera samt att källsortera. 
 Tid 

 

Anser du att det är viktigt att ditt barn äter fisk? 

 Ja (30) 
 Ja men rätt fisk utifrån hälsa och miljö 
 Ja minst en gång i veckan 
 Nja. Vi har allergi i familjen så det blir mest på förskolan barnen får fisk. 
 Ja, det är viktigt. 
 Nej 
 Ja, 
 Ja 
 Pga omgea3 osv. 
 Nja, han får omega 3 tillskott 
 ja 
 Ja jätteviktigt 
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Vad tänker du spontant när du läst texten om sill och vilka 
erfarenheter har du av att äta sill? 

 

 Sill är prisvärd mat 
 Jag gillar sill men ger helst barnen sånt som de vill äta annars måste jag ändå fixa ngt annat 

till dem. 
 Inget 
 Låter bra 
 Att det troligtvis är väldigt bra att äta. Men för mig förknippas sill endast med den inlagda. 

Och den ser så otroligt oaptitlig ut. Därför är det svårt att tänka sig att äta sill när deb 
förknippats med något mindre bra. 

 Jag önskar att jag tycker om sill. 
 Sill är bra men jag tycker inte om smaken fast jag äter den alltid på stora högtider. 
 Eftersom jag inte äter sill och skulle aldrig göra det, har jag svårt att ge det till mitt barn. 
 Säkert bra, men finns allergier i familjen finns andra alternativ 
 Mina erfarenheter sträcker sig till just inlagd sill som jag ogillar och därmed aldrig serverar i 

hemmet. Det hade dock varit toppen att hitta en bra användning för denna fisk. 
 Mer sill åt folket! 
 Även om dessa ämnen utvecklar hjärnan måste det ju finnas andra ämnen som också gör det, 

låter jättekonstigt. Jag mår illa av sill för den är så fet. Mest ätit på högtider. 
 Gott 
 Borde äta mer sill 
 Att det är bra att äta sill 
 Bra 
 Pass 
 Att man absolut bör äta mer sill. 
 Jag älskar sill. Vet att det är mycket omega tre i sill. När jag var liten typ mellan 2-4 år så åt 

jag sill, hade sen ett uppehåll då jag inte tyckte om det längre, men äta sill i tonåren igen. 
 Konstigt att inte detta framkommit tidigare. 
 Mer positiv till att äta sill, äter ofta sill på somrarna. 
 Kommer att fortsätta äta sill då samtliga tycker om det. (Visste att sill är bra) 
 Jag borde äta sill oftare också ge till barnen 
 Att det är helt rätt det som står 
 Att ge barnen mer sill 
 Att vi bör äta mer sill, men jag gillar inte smaken 
 Jag är okunnig 
 Tänker spontant att jag är präglat av utbudet mer än egen kunskap. Finns inte sill i barnmat 

alltså kan det inte vara bra, men har aldrig ifrågasatt det... 
 Sill är kanonbra mat 
 Att det låter bra, själv äter jag inte sill då jag inte gillar det och är nog därför jag inte 

introducerat det för mina barn. 
 Att jag kanske borde äta mer sill 
 Att jag och min familj borde äta mera sill. Däremot så känner jag mig begränsad till mestadels 

inlagd sill, men det kan också vara okunskap från min sida. 
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 Har aldrig smakat annat än inlagd sill och den har jag personligen inte tyckt om men smakar 
den bra kan jag ge den till mitt barn också om hon tycker om det 

 att det är viktigt 
 Spännande 
 Att många undervärderar sill 
 Då borde finnas sill mer i barnmat isåfall 
 Att vi borde äta mer sill 

 

 

Nämn tre framgångsfaktorer för att lyckas få barn att äta sill som 
huvudråvara i barnmat. 

 Färg på rätten, konsistens och komunikation 
 Smaken, konsistensen och utseendet 
 Att det blir för finfördelat, att ben blir kvar, att den är svår att kombinera i måltider 
 Smaken konsistensen och vad kan man ens göra med sill förutom inläggningar. 
 Skarp smak, främmande konsistens och svårt att hitta utan salt. 
 Variation på olika kryddningar och tillbehör 
 Smaken, konsistensen 
 Vet inte 
 Benen 
 Just med kryddningen, att det ska smaka gott. 2) Det ska se gott ut 3) Att det ska kunna 

värmas och även ätas kallt. 
 Benen, ryktet och kopplingen till just djurfoder. 
 Att smaken kan ta över övriga ingredienser. Småbenen. Efterfrågan tyvärr. 
 Kan ha skarp smak, många små ben, vet inte fler. 
 Vet ej 
 Smaken och utseendet på sillen 
 Inga 
 Pass 
 Att få den att se god ut, få den att smaka gott, 
 Smak, färg och föräldrars inställning 
 Smaken, benen, konsistensen 
 Har ju aldrig testat så jg vet inte 
 Få det att passa som barnmat med tanke på smak och konsistens. 
 Ska vara miljöcertifierat. 
 Smaken, konsistensen och lukte 
 Inläggs sill kan va för stark 
 Benen är små  
 Svår att rensa 
 Skarp fisksmak 
 Attitydsförändring 
 Hitta olika smaksättningar som attraherar, stekt strömming och potatismos kan vara svårt att 

få till i burk men någon tomat och gröddbas och pasta kan funka 
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 Arvet från den inlagda sillen som har mycket stark smak som barn generellt inte tycker om. 
Att många vuxna inte tycker om eller äter sill även vid högtider. Ovana från föräldrar att se 
sill som ett fullvärdigt alternativ till annan fet fisk i barnmat då den används i så liten 
utsträckning i vardaglig matlagning, lax och torsk har ju lite av en särställning som är svår att 
konkurrera med. 

 Benen, ordentlig fisksmak 
 Smaken, konsistensen 

 

 

Sammanfattning av Fokusgruppsintervjun; 4 respondenter 
Barnmat generellt 

”I början” köpte respondenterna barnmat på burk för att de tyckte att det var svårt att få till en bra 
konsistens på maten när de lagade själva. Fruktpuré var däremot enkelt att få rätt konsistens på. 
Syftet med att köpa barnmat på burk var främst för att det var enkelt och en bra produkt att ta till 
när man var ”iväg” eller hade bråttom. Tyvärr var det flera rätter som barnen inte gillade, främst pga 
av konsistensen. De upplevde inte samma problem med konsistensen senare när barnen började äta 
samma mat som dem. De upplevde sina barn som kräsna och att det var lite synd att de inte gillade 
barnmaten eftersom det är praktiskt.  När de valde barnmat var utseendet på burken en faktor. 
Etiketten ska se tilltalande ut. Som exempel nämndes Icas eget varumärke som mindre tilltalande 
utseendemässigt och därför köpte man inte det. Att maten var ekologiskt var också en viktig faktor. 
Några läste även innehållsdeklarationen och kontrollerade att det inte var så mycket tillsatser i som   
t ex socker. Alla lät sina barn prova samma produkt flera gånger men gillade inte barnet maten trots 
flera provningar så slutade de att köpa den maten. Det poängterades att det är viktigt med bra 
ingredienser, ser hälsosamt ut och att barnen gillar smaken. Värt att notera är att alla 
respondenterna menade att matens doft inte hade betydelse för om barnet gillade maten eller inte. 
Själva utryckte respondenterna att de inte tyckte att någon barnmat luktade gott eller smakade 
något vidare. De första gångerna smakade de själva på maten i tron att de kunde avgöra om det var 
gott eller inte men de såg inget samband mellan det som de själva gillade och de som barnen gillade. 
En respondent nämnde fisk som ett exempel på barnmat i burk som hens barn inte gillade. En annan 
sa att lax och potatis alltid går hem. Vikten av att det var rätt konsistens uppmärksammades igen. 
Färgen på maten trodde de inte hade någon betydelse för barnen däremot att det såg aptitligt ut för 
de vuxna när de köpte maten.  

Respondenterna var överens om att även om de inte gillade något specifikt livsmedel så skulle det 
inte hindra dem från att ge det till sina barn om de visst att det var bra livsmedel. En respondent 
nämnde dock att om hens partner inte gillade ett livsmedel så inhandlades inte dessa livsmedel till 
familjen.  

 

Fisk generellt 

Lax och torsk var de fiskar som respondenterna återkom till när fisk i barnmat diskuterades. Det var 
också dessa fiskar som mestadels lagades hemma. De barn som inte åt fisk som burkmat hade inga 
problem att äta det som vanlig mat. Skaldjur och löksill nämndes om favorit hos ett barn.  
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Varför äta fisk generellt 

Respondenterna var medvetna om att fisk är bra för hälsan och att det innehåller viktigt fett. En 
respondent hade mycket goda kunskaper kring fisk och hälsa medan de övriga respondenternas 
kunskap var relativt vag om att ”det är bra men jag vet inte varför det är bra”. En allsidig kost 
generellt sätt poängterades som mycket viktigt.  

 

Sill 

Stekt sill och inlagd sill uppgavs av tre respondenter som något de äter med förtjusning. En 
respondent åt inte sill alls.  

 

Sill som huvudråvara i barnmat 

Att det är otippat som råvara i barnmat men absolut möjligt. Bara det inte finns ben kvar i fisken. En 
av respondenterna menade på att det är extra viktigt att tänka på konsistensen så att den ”inte bara 
smälter bort”.  

 

Sarah informerar om projektets syfte 

Sill är bra mat utifrån hälsa och miljö 

När respondenterna fick reda på sillens förträfflighet utifrån hälsa och miljö var de mycket eniga om 
att sill mycket väl kan vara en huvudråvara i barnmat. Lax och potatismos i puréform nämndes som 
en produkt som barnen gillar. Kanske någon variant av denna produkt fast med sill? Respondenterna 
diskuterade kring andra barnmatsprodukter med sill än burkmat. Gärna färdiga frysta portioner, där 
maten var separerad så barnen själva får blanda maten och bestämma vad de ska äta och ha kontroll 
av vad som erbjuds, var ett förslag.  

Fiskpinnar med sill, sillnuggets, sillburgare, sill-pytt gavs som andra förslag. Men även att sillråvara 
säljs i butik där den är bearbetad färdig att använda. Utan ben. Den kan vara fryst eller 
vakuumförpackad. Jämf frysta portionsförpackningar av lax och torsk. Det viktigt att det ska vara 
enkelt att tillreda. Viktigt med bra recept. Man är nog generellt lite rädd att använda sill i 
matlagningen för man vet inte hur den ska tillredas.  

När barnmat med sill ska marknadsföras är det viktigt att lyfta fram ett mervärde både utifrån hälsa 
och miljö. Produkterna ska se tilltalande ut och vara trovärdiga. Barnen gillar säkert barnmat med sill 
men föräldrarna är skeptiska om de inte förstår sillens förträfflighet. Få känner nog till det och därför 
finns det ett behov att lära föräldrarna att sill är bra mat. En ytterligare aspekt som nämndes var att 
om sill är en billig råvara så kanske det kan vara mer fisk i barnmaten än idag. Flera av 
respondenterna menade på att det var mest potatis eller motsvarande och väldigt lite fisk i befintliga 
barnmatsburkar. Överlag var alla respondenterna mycket positiva till att sill används som 
huvudråvara i barnmat - under förutsättning att smaken tilltalar deras barn. 
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SILLA – Strategi för storytelling 
 
Syfte: 
 

 Att höja sillens status i samhället generellt, genom att synliggöra och informera om 
den svenska sillindustrin, vilken har djupa traditioner i Bohuslän, om processerna och 
om sill som livsmedel.  

 Att lägga grunden för en kommande marknadsföring av de nya produkter som skall 
utvecklas.  

 
 
Plan för storytelling: 
 
I ansökan till Leader ställde vi upp en plan för storytellingen enligt nedan: 

 Utgå ifrån resultaten från AP1 – Enkäter, intervjuer, litteratur  
 Basera informationen på positiva attityder, ex vis näringsvärde (vitaminer, omega-3-

fettsyror, proteiner), traditionellt fiske, historia, ekologisk hållbarhet, eller medvetna 
föräldrar. 

 Hantera negativa uppfattningar på ett sakligt och trovärdigt sätt; t ex kan människor 
vara rädda för miljögifter i fet fisk, ha en bestämd uppfattning och smak och konsi-
stens hos sillen eller vara oroliga för utfiske och djurhantering.  

 Skapa kanaler i sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn. 
 I förlängningen kan även en egen websida bli aktuell och vi behöver göra en plan för i 

vilken omfattning externa parter kommer att behöva involveras.  
 
Leverabler: Dokumenterad strategi för storytelling och kommande marknadsföring, aktiva 
konton i sociala medier. Om möjlighet ges, även en populärvetenskaplig artikel och en veten-
skaplig short communication.  
 
 
Strategi: 
Storytellingen kommer att ske i två steg, för att efter projektets slut övergå i marknadsföring. 
Under projektets gång kommer storytellingen framförallt att ske på LinkedIn och Facebook, 
där kanaler skapats.  
 
Steg 1. oktober 2018 
Skapa en positiv och mjuk bild av havet och maten som kommer därifrån. 
Det traditionella fisket och beredningen framhävs.  
Fokus på sill.  
 
Dela recept? 
 
Steg 2. November-December 2018 
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Sill som föda.  
Utgå ifrån resultaten i AP1 och t ex: 

- Informera om vad det är som är gör fisk så nyttigt. Varför behöver vi äta fisk.  
- Informera om möjliga hälsofaror och negativa miljöaspekter, vad gäller fisk, och om 

hur man kan undvika dessa.  
- Informera speciellt om evidensbaserade närings- och hälsofördelar med sill.  
- Informera om att tillgång på sill är god och om fördelarna med en pelagiskt fångad 

fisk.  
- Diskutera varför sillkonsumtionen är på nedgång och visa på hur man kan använda 

sillen på nya sätt.  
- Prata om vad som är viktigt för föräldrar kring barnmat – barnens preferenser, konsi-

stens, doft, färg, pris, fiskinnehåll 
 
Dela recept? 
 
Steg 3. Möjlig marknadsföring av specifik produkt. Vid start av testproduktion. (efter pro-
jektslut) 
 
Exempel på faktorer att ta upp:  
Ursprung i både forskning och traditionell kunskap om sill 
Miljövänlighet 
Hälsopåståenden 
Kvalitetsaspekter, hållbarhet. Kanske alger som antioxidant?  
Sensorik, inga ben, smak, textur, doft (mindre mängd trimetyl(?)aminer tex)  
Pris – fiskinnehåll 
Förpackningen!! (viktig faktor) 
Visa på produktion.  
Dela recept på rätterna.  
 
Marknadsföringen kommer att lämnas över till producerande företag.  



SILLA – produktutveckling
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1. Nutrition och hälsa

22

• Definiera innehåll sillfärsen

• Portionsstorlek utifrån näringsbehov

• Rekommendationer Livsmedelsverket?

• Koppla till ny forskning + hälso/näringspåståenden EU?
o inklusionsmängd per portion
o Kompletterande råvaror för att möta näringsrekommendationer?

• Kommunicera nutritionsfrågor – Vit D, jod, hemjärnkälla, 
(biotillgänglighet). 



2. Kvalitet och hållbarhet

33

• Fettoxidation

• Process

• Förpackning

• Frysning

• Tillsats antioxidanter

ÅTGÄRDER

Vacuumförpacka + frys
Välj antioxidant

Testa:
Lagringsstabilitet (hur? förpackning?)
Kvalitet, sensorik



3. Sensorik
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• Smak

• Textur

• Färg (både bleka och hitta vägar till acceptans för färg?
• Sill i tomatsås istället för makrill i tomatsås?

• Ben. Hur blir det i färsen? Skillnad mellan filé och ryggben?
• 99% säkerhet att få bort benen. Problematiskt vid 

barnmatstillverkning?



Analys av:
• PV/TBARS 
• Färg 
• Sensorik – härskning, ev nedgång i ”havsdoft”
• Textur ? (Hur mäta iså fall? Stekt, ångat?)

C
V

++salt+salt+H2O2+blekning 2+Antiox

C
V

Kontroll-1Kontroll
2

Fråga: 
Hur tillsätta salt, antioxidant, 
blekmedel? Bäst som en stark 
”stamlösning” som mixas in. Då 
måste vi ha en kontroll som får 
samma mängd vatten och mixas 
på samma sätt.

Från varje färs kavlas tunna ark ut och 
vi stansar ut en given form som packas 
i gladpack och fryses (1 kontroll vaccas
för att studera vad som händer utan 
luft). 

Fryslagring 4 punkter; 
3, 6, 9 12 månader 

Ev kyllagring 1,3,6 dagar, men 
då krävs antimikrobia

Från varje färs kavlas tunna ark ut och 
vi stansar ut en given form som packas 
i gladpack och fryses. Oxidationen är 
ett ytfenomen, så detta är ett sätt för 
oss att snabba upp lagringen något

Fryslagring 4 punkter; 
3, 6, 9 12 månader 

Ev kyllagring 1,3,6 dagar, men 
då krävs antimikrobia

Tryck 2Tryck 1

Analys av:
• PV/TBARS 
• Färg 
• Sensorik – härskning, ev nedgång i ”havsdoft”
• Textur ? (Hur mäta iså fall? Stekt, ångat?)

Initial försöksplan/utveckling sensorik och kvalité



4. Process
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• Färsproduktion
• Vad behöver företagen för att kunna producera?
• Sorteringsprocess. Finns säkert utrustning på befintliga maskiner. Martin? Investering?
• Fler parter i fiskeriindustrin?
• Separatorer – behöver större? Investering?
• pH shift. Axfood tar inte in sådant fiskprotein ännu. 
• Volymer? Affär? 
• Hitta mer stabila produkter från biprodukter som är bra. 

• Måltidskomposition
• Recept, flera rätter?
• Barnmatillverkare tills med HKR? Och Fisk Idag. 

• Inköp – leverantörer, övriga ingredienser
• Lokalt? Svenskt? Ekologiskt?
• Hur arbetar företagen idag?
• Trygghet! Företag man känner igen. 
• Barnen skall vilja ha det. 

• Förpackning 

• Vaccning, Frysning? (Kylning?)



5. Attityder
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• Smaken, benen, färg?
• Miljögifter

• Kulturellt
• ”sill och potäter”
• Positivt med traditionell mat?

• Miljömedvetande?
• Förpackning, transport, MSC – hållbart fiske (räcker så)

• Näringsmedvetande – relevanta mängder. Se ”nutrition och hälsa”
• Omega 3
• Protein
• D-vitamin
• Selen 



6. Miljö

88

• Utfiskning. MSC el ASC ett krav. 

• Miljögifter – välja rätt råvaror

• Transporter – närodlat, närproducerat? Vs. Ekologiskt?

• Förpackning – tillverkning, transport, shelf-life. 

• Övriga ingredienser. Ekologiskt? Närproducerat?

• Uppkomst av restströmmar – integrera miljöpåverkan/energi i 
utvecklingen. 

• Total miljöpåverkan. LCA? Jfra med andra?



Förslag affärsmodell
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