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Abstract 
 
 
I detta arbete har vi valt att fördjupa oss kring ålen med anledning av det utrotningshot som 
råder. Syftet var att undersöka förhållningssätt till ål bland konsumenter och näringsidkare 
inom ålfiskeindustrin, samt deras konsumtionsvanor av ål. En kvalitativ intervjustudie enligt 
fenomenografisk ansats genomfördes. De elva intervjupersoner som valdes ut och som deltog 
i undersökningen var bosatta och/eller verkade i Hanöbukten, där ålnäringen är betydande. Av 
intervjupersonerna var fem personer näringsidkare inom ålfiskeindustrin och sex 
konsumenter. Ål konsumerades oftare av näringsidkarna än av konsumenterna i denna studie 
och favoriträtten hos flertalet intervjupersoner var rökt ål. Samtliga näringsidkare 
dementerade alternativt var osäkra på att ålen skulle vara utrotningshotad, medan majoriteten 
av konsumenterna istället trodde att ålen är utrotningshotad. Slutsatsen vi kom fram till var att 
det finns stora brister i kommunikationen mellan Fiskeriverket och näringsidkare inom 
ålfiskeindustrin. Det finns även stora brister i näringsidkarnas kunskap om ålens 
utrotningshot, vilket kan åtgärdas genom kommunikation mellan parterna. 
 
 
Nyckelord: ål, utrotningshot, näringsidkare, konsumenter, miljö. 
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Förord 
 

Ett stort tack till samtliga intervjupersoner som bidragit med både tid och värdefull 
information, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra detta examensarbete. Vi vill även 
tacka vår handledare, Eva Svederberg, för det ovärderliga stöd vi fått genom hela 
uppsatsarbetet.  

De delar som skrevs gemensamt är följande: Abstract, Förord, Inledning, Åtgärder och Hot 
mot ålen (i litteraturgenomgången), Problemformulering, Syfte och Frågeställningar, 
Material och metod, Resultat samt Diskussion. Ann skrev inledningen till 
litteraturgenomgången, samt i litteraturgenomgången följande texter: Sargassohavet (i stycket 
Ålens livscykel), Ålodling och Två metoder som kan rädda ålen?. Diana skrev om Ålens 
livscykel (exklusive Sargassohavet), Ålbeståndet samt Ålagillet i litteraturgenomgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-05-04, Diana Sjöström och Ann Widerberg. 
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Inledning 
 
Intresset för ålen väcktes vid en föreläsning av professor Urban Emanuelsson på temat Linné 
och hållbar utveckling ur ett mat- och måltidsperspektiv i oktober 2007. Professor Urban 
Emanuelsson berättade om ålens spännande livscykel och det utrotningshotade tillstånd som 
den i dagsläget befinner sig i. Längs ålakusten, sträckan mellan Kivik och Åhus, ordnas varje 
sensommar och höst ålagillen, vilka är festmåltider med flera traditionella ålrätter (Persson 
2008, Danielsson & Torstensson 1996, Nationalencyklopedin 2008a). Vi blev tagna av hur 
lite vi vet om ålen och dess kritiska tillstånd, vilket är anledningen till att vi valt att fördjupa 
oss inom detta ämne. Vad krävs för att bevara ålen och kulturen kring detta fascinerande 
urtidsdjur (Lövin 2007, s.12)?  
 
 

Litteraturgenomgång 
 
Ålen är ett av jordens äldsta djur, ett levande fossil, enligt Lövin (2007, s.11). Den är ett 
urtidsdjur som människor i alla tider haft mystiska teorier kring. Under lång tid ansågs den 
inte vara en fisk, eftersom den kan kräla på land. Av den anledningen döptes ålen till anguilla 
(liten orm), av Linné. Ända till i slutet av 1800-talet kunde man inte förstå hur den 
fortplantade sig, eftersom ingen hade sett vare sig ålyngel eller lekande ålar. Aristoteles 
menade att ålen föddes ur ”jordens inälvor”, medan gemene man trodde att den uppkom ur 
hästtagel som hamnat i vatten, enligt Lövin (2007, s.11). Inte förrän i slutet av 1800-talet 
hittade man ”ett genomskinligt litet bladformat monster med mystiska käftar långt ute i 
Atlanten” (Lövin 2007, s.12). ”Monstret” sattes i ett akvarium och det bladformade ynglet 
förvandlades till en glasål (ett senare stadium i ålens livscykel), och man var en bra bit på 
vägen till att lösa mysteriet om den mytomspunna ålen (Lövin 2007, s.12).  
 

Fakta om ålen  

 
Ålens livscykel 
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Figur 1. Ålens livscykel. Återgiven med tillstånd av F. Gemma/FAO. 
Bilden ovan beskriver ålens livscykel. I Sargassohavet1 sker parningsakten och 
äggkläckningen. Ålynglet utvecklas sedan till ållarv, som så småningom blir glasål. Antingen 
tillfångatas glasålen i kustområdena främst vid Spanien, Frankrike och Storbritannien för 
ålodling eller vidareutvecklas den till gulål i frihet. Ålen är troligen i gulålsstadiet då den 
vandrar in i de svenska vattendragen. De ålar som lever i frihet övergår därefter i ett 
blankålsstadium innan vandringen tillbaka till Sargassohavet (Gemma/FAO 2008 & 
Liangming et al. 2007).  
 
 
Ålens historia startar i Sargassohavet, där de leker på några hundra meters djup i det varma 
och salta havet (Wickström 2005). Där kläcks även ållarverna, som sedan flyter fritt omkring i 
havets översta vattenskikt och forslas med hjälp av Golfströmmen och den Nordatlantiska 
strömmen över Atlanten (Henning 1968, Wickström 2005). Det tar ungefär 3 år för ållarverna 
att nå Europas kuster, menar Henning (1968). Innan ankomsten till Skandinavien förvandlas 
larverna till så kallade glasålar, vilka är cirka 60-70 mm långa, enligt Henning (1968). Efter 
ytterligare en tid, under ålens uppväxtperiod, omvandlas glasålarna till gulålar. De börjar då få 
fjäll och färgen skiftar från transparent till gråbrun-grön. När gulålarna sedan blivit 6-7 år sker 
den sista förvandlingen, huvudet går från trubbigt till spetsigt, kroppen blir mörk och buken 
silverglänsande (Henning 1968). Ålen slutar nu också att äta, och lever på de stora fettreserver 
den lagrat upp som gulål (Henning 1968, Wickström 2005). Tarmkanalen krymper och ålen 

                                                
1 Sargassohavet är beläget mellan Bermuda och de Västindiska öarna i Atlanten, cirka 7000 kilometer från 
Sverige. Till ytan: cirka 6 miljoner kvadratkilometer och cirka 1500-7000 meter djupt (SNF 2007, Henning 
1968, Nationalencyklopedin 2008d, Nationalencyklopedin 2008e, Encyclopædia Britannica 2008).  
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blir nu en så kallad blankål, enligt Henning (1968). Bräckvattensålarna blir hanar och 
sötvattensålarna honor. Honorna blir dock blankålar först vid 8-10 års ålder och är som 
fullvuxna över en meter långa, dvs. dubbelt så långa som hanarna (Henning 1968, SNF 2007). 
Ålarna börjar sedan sin resa tillbaka till Sargassohavet där de sedan blir könsmogna, leker, 
lägger rom och dör (Henning 1968). 
 

Ålbeståndet 
 
På många håll i Europa är ålen och ålfisket en betydande del av det kustnära, småskaliga 
fisket, enligt Sportfiskarna (2006). Den är en av de tio viktigaste arterna för det svenska fisket 
(Fiskeriverket 2007a). År 1997 beräknades ålfisket sysselsätta ungefär 25 000 fiskare i Europa 
och omsätta cirka två miljarder kronor per år (Sportfiskarna 2006). Ålbeståndet har i Sverige 
minskat successivt sedan 1960-talet men tecken finns på att det kanske började minska redan i 
slutet av 1800-talet. Antalet glasålar som kommer till Europa från Sargassohavet har minskat 
drastiskt från 1980 (Sportfiskarna 2006). Enligt Lövin (2007) har ålbeståndet minskat med 
mer än 99 % de senaste tjugo åren. Detta har i sin tur lett till minskande bestånd av vuxen ål 
och fångster (Sportfiskarna 2006). I och med att den ål som fångas är så pass gammal, 
speciellt på våra breddgrader, har vi en eftersläpning mellan rekrytering och kommersiell 
fångst om 15-20 år, enligt Sportfiskarna (2006). Det uppskattas att av de väldiga mängder 
glasål som varje år kom till Europa för 25 år sedan, kommer mindre än en procent idag hit. 
Det förekommer idag ett hårt fiske av ål i alla stadier och cirka 90 % av alla tänkbara 
lekvandrare fiskas upp, vilket bara lämnar 10 % av dagens redan svaga bestånd att återvända 
och lägga rom i Sargassohavet. Det är först på senare år som man börjat se på ålfisket som ett 
hot mot ålbeståndet. Tidigare såg man på ålen som en nästintill outtömlig resurs 
(Sportfiskarna 2006). 
 

Hot mot ålen 
 
Överfisket av ål är ett av de hot som ålen är utsatt för. Andra hot mot ålen är, enligt SNF 
(2007): miljögifter, vandringshinder i form av kraftverksdammar, samt förändringar i klimat 
och havsströmmar. Dessutom kan växelströmskablar och vindkraftverk störa ålens 
vandringsväg (Westerberg & Lagenfelt 2007). Ålars simhastighet är betydligt lägre i områden 
med strömkablar på botten. Dessutom minskar ålarnas simhastighet i relation till ökande 
strömstyrka i kablarna (Westerberg & Lagenfelt 2007). Olika studier visar att mortaliteten av 
glasål är hög kring kraftverk. Vid Barsebäcks kraftverk visar en undersökning att mellan 
200 000 och 300 000 glasålar sögs in i kraftverket under året 1981 (Andersson 1981). Från 
resultatet i en annan undersökning är det ytterst få glasålar som klarar passagen genom 
kraftverk (Andersson & Jacobsson 1980). Dessutom dras ålar till kylvattenutsläppen vid 
kraftverken, då detta vatten har en högre, och därmed mer optimal, temperatur för ålen 
(Thörnqvist 1999). Förändring av strömmar kan leda till att ålen störs och därmed inte kan 
orientera sig (Wickström 2005). Ålynglen kommer kanske inte fram till Europas kuster i rätt 
tid och blankålen kan eventuellt inte finna sin väg tillbaka till Sargassohavet. Dessutom 
förekommer sjukdomar och parasiter som ålen kan utsättas för och dö av (Wickström 2005). 
Det minskande lekbeståndet kan medföra Allée-effekter, det vill säga att de resterande 
könsmogna ålarna är, eller kan bli, för få för att de ska kunna hitta partners i Sargassohavet. 
Detta kan i sin tur resultera i att beståndet av den europeiska ålen snabbt minskar till 
obetydliga mängder eller försvinner helt, menar Wickström (2005). Ett relativt snabbt och 
enkelt sätt att öka antalet könsmogna kan vara en åtstramning av ålfisket. Ju fler blankålar 
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som får vandra tillbaka till Sargassohavet, desto större är chansen till lek och att den 
europeiska ålen består. 
 
Sedan den första maj 2007 är ålfiske generellt sett förbjudet, enligt Fiskeriverket (2007a). 
Småskaliga kust- och insjöfiskare som har ålen som en viktig inkomstkälla kan dock få ett 
speciellt tillstånd för att få fortsätta fiska ål. Fiskeriverket kan nämligen ge den som haft 
tillstånd att bedriva ålfiske år 2007, tillstånd att fiska ål även år 2008, efter ansökan. Detta 
tillstånd ges endast till de ålfiskare som har fiskat över 400 kilo ål under ett år (Källmodin 
2007). Ett tillstånd får dock högst inkludera 500 ryssjor/hommor, vilka är fiskeredskap för 
fångst av ål, och ålen ska mäta minst 40 cm i Skagerrak och Kattegatt och 35-65 cm i 
Östersjön beroende på vilket område (Fiskeriverket 2007c, Nationalencyklopedin 2008b). 
Dessa tillstånd får dock inte innefatta fångst av blankål i Skagerrak och Kattegatt norr om 
Torekov. Förslaget var att helt förbjuda ålfiske i Skagerrak och Kattegatt, men länsstyrelsen 
påpekade då att ett antal fiskare skulle drabbas onödigt hårt och gränsen flyttades därför lite 
norrut (Fiskeriverket 2007c).  
 

Åtgärder  

 
Under 2008 kommer Fiskeriverket att arbeta fram en ålförvaltningsplan som kommer att 
medföra ytterligare insatser för att rädda ålbeståndet (Fiskeriverket 2007b). Detta enligt EU:s 
beslut i september 2007, vilket gäller hela unionen och ska vara klar senast den sista 
december 2008. Planen har redan påbörjats i Sverige och kommer bland annat att innebära 
åtgärder mot vattenkraftens turbiner, som årligen dödar stora mängder ål på väg tillbaka till 
Sargassohavet. Även ytterligare minskning av ålfisket kommer att bli en åtgärd, allt för att 
blankålen ska ges möjlighet att ta sig tillbaka till Sargassohavet för lek och fortplantning 
(Fiskeriverket 2007b).  
 
Ålutsättningar är en annan åtgärd för att öka ålbeståndet och har funnits i Sverige sedan 1970-
talets början (Wickström 2005, SNF 2007). Genom att ta ål från områden där den fortfarande 
finns i lokala överskott, till exempel från den engelska floden Severn eller längs med 
Portugals och Spaniens Atlantkust kan utsättning ske längs Sveriges ostkust och i insjövatten, 
enligt SNF (2007). Denna typ av åtgärd har dock på senare år ifrågasatts då studier visar att 
utplanterade ålar kan ha svårt att finna sin väg ut ur Östersjön (SNF 2007, Fiskeriverket 
2007d). För att kunna följa utvecklingen av de utplanterade ålarna används olika 
märkningsmetoder, enligt Fiskeriverket (2007d). Man har med hjälp av dessa kunnat få 
kunskap om att den utplanterade ålen vandrar ut genom Östersjön på olika sätt. Om detta 
beror på exempelvis vind- och strömförhållanden eller att den helt enkelt inte hittar ut ur 
Östersjön vet man ännu inte. Nya märkningsförsök behövs för att klargöra om skillnader finns 
mellan utplanterade och naturligt invandrade ålars vandringsmönster (Fiskeriverket 2007d).  
 

Ålodling 
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Figur 2. Odlad ål. Foto: Diana Sjöström. 
 
 
Produktionen av ålodling i Europa är störst i Nederländerna, Italien och Danmark (FAO 
2008). I Sverige finns tre ålodlingar, enligt Livsmedelssverige (2006). Från en intervju med 
ålodlaren Lars Berggren i Gungvala kunde information om dennes ålodling erhållas. I regel 
säljs glasålar, som fångas från den västra kusten av Portugal, Spanien, Frankrike och 
Storbritannien till ålodlare, men Lars Berggren köper istället kontinuerligt in gulålar från 
västkusten (Liangming et al. 2007, s.31). I vattenfyllda glasfiberbassänger med varsitt 
reningsverk och pumpar som syresätter bassängerna släpps ålarna. I dessa får ålarna via 
pendelautomater oavbrutet pelleterat fiskfoder för att kunna tillväxa, säger ålodlaren. 
Fiskfodret innehåller fiskmjöl, som består av mald fisk (Johansson 2003, s. 94). Nästan 50% 
av all fisk som fångas i världen och som tas med till land, det vill säga exklusive den fisk som 
slängs tillbaka i vattnet på grund av att den är för liten eller av fel art, mals till fiskmjöl. 
Fiskmjölet används sedan som foder i fiskodling och till grisar, höns, katter och hundar 
(Johansson 2003, s. 94).  
 
Det finns även andra faktorer, förutom mängden fiskfoder, som påverkar ålens tillväxt. Även 
vattentemperaturen är betydelsefull för ålens tillväxt (Liangming et al. 2007, s.32). Desto 
varmare vattentemperatur, desto snabbare tillväxer ålarna. Den optimala vattentemperaturen 
för just ålar är 24-26˚C. I varmare vatten finns mindre syre. Eftersom ålen behöver minst 1mg 
syre per liter vatten är det viktigt att vattnet syresätts, såsom Lars Berggren gör. Ålar trivs 
dessutom i mörker, vilket troligtvis är anledningen till att ålodlarens bassänger står i mörka 
lokaler med sparsamt ljusflöde (Liangming et al. 2007, s.32-33).   
 
Efter ett och ett halvt år säljs ålarna från ålodlingen i Gungvala till Tyskland för konsumtion, 
säger ålodlaren. Anledningen till detta är att tyskarna konsumerar ål under hela året, medan 
svenskar enbart äter ål vid vissa högtider såsom vid jul och påsk. Så här tycker Lars Berggren 
om den odlade ålen: 
 

[…] den odlade ålen håller en något högre kvalitet eller framför 
allt en jämnare kvalitet då va. Den blir lite kortare, den blir lite 
tjockare, den är inte så fet, alltså drar man skinnet av den så sitter 
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det inte en massa fett mellan skinnet och köttet, som man kan få 
på en vildfångad.2  
 

Det finns dock många nackdelar med den odlade fisken. Såsom tidigare nämnts går det åt 
väldigt mycket fisk till fiskfodret. För många arter går det åt större mängd fisk till fiskodlingar 
än vad dessa genererar (Johansson red. 2003, s. 96). Det går exempelvis åt 2-3 kg fisk till att 
producera 1 kg lax. Så kan även vara fallet med ålen. Vid traditionell odling av fisk har en 
mer hållbar metod använts, då fisken utfodrats med vegetabilier istället för fisk (Johansson 
red. 2003, s. 96). Ålodlaren i Hanöbukten kommenterar denna sorts utfodring: 
 

Men det är omega-3 det funkar ju liksom inte om man börjar ge 
dom bara växtprotein utan dom måste ju ha det här fiskproteinet 
med om vi ska få med de nyttiga sakerna till ålen. Men det är ju 
också ett bekymmer för fiskmjöl är ju också under debatt kan 
man säga. Alltså det fiskas ju mycket fisk som man bara gör 
fiskmjöl på […]3 

 
 
I havet bidrar fisken med så kallade ekosystemtjänster, en rovfisk tar exempelvis de svagaste 
bytena till skillnad från trålarna som tar upp allt som ligger i deras väg. I och med att det är 
småfisken som vanligtvis blir foderfisk bör antalet fiskodlingar kontrolleras så att inte havens 
ekologiska balans rubbas (Johansson 2003, s. 97-98). 
 
Dessutom frodas ofta sjukdomar och parasiter i odlingsbassängerna då ett stort antal fisk 
trängs på en relativt liten yta. För att få bukt med detta används vanligen mediciner såsom 
antibiotika, men även kemikalier och gifter förekommer (Johansson 2003, s. 98). Gifterna 
lagras i fettet hos fisken som vi konsumenter sedan äter. Då är de ”nyttiga fetterna”, såsom 
omega-3, inte så nyttiga längre (Johansson 2003, s. 100). 
 
 

Två metoder som kan rädda ålen? 
 
Liangming et al. (2007) har i sin studie Eel population and solution model funnit två metoder 
som de menar kan lösa problemet, det vill säga rädda ålen från utrotning. De två metoderna är 
ålodling, som är den kortsiktiga lösningen, samt ålutsättning, som är den långsiktiga 
lösningen. I och med att man ännu inte lyckats föda upp ålar i fångenskap kan  ålodling inte 
öka det naturliga ålbeståndet. Däremot kan ålodling ge ålen bättre förutsättningar att överleva, 
då den här metoden reducerar dödligheten av glasål med 10-20%. Liangming et al. (2007) 
menar således att dödligheten av glasål är högre i naturen där parasiter, vandringshinder och 
klimatförändringar utgör ett hot mot ålen, än vad den är i ålodling, där den blir matad, är varm 
och säker. I ålodlingar har ålen dessutom en högre tillväxttakt, vilket Liangming et al. (2007) 
hävdar kan tillfredsställa efterfrågan på ål samt reducera pressen på fisket av den vilda ålen. 
Ålutsättningar innebär i denna studie att ålen tas från en plats till en annan. Skälen till detta 
förfarande kan till exempel vara att vattnet är förorenat eller att det finns för lite syre i vattnet. 
Liangming et al. (2007) menar dock att det bästa sättet för att säkra ålens fortlevnad vore att 
kunna föda upp ållarver.  

                                                
2 Intervju med ålodlaren Lars Berggren, Hanöbukten den 26 februari 2008. 
3 Intervju med ålodlaren Lars Berggren, Hanöbukten den 26 februari 2008. 
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Ålagille  
 
 
Ålagille arrangeras varje sensommar och höst och är ett skånskt kalas där det serveras olika 
ålrätter. Ursprungligen kommer det ifrån ålastämmor där fiskarna betalade sitt 10:e till prästen 
(Bonniers Lexikon nr 22, 1998). Ålagillen har väldigt långa anor, någon exakt ålder har inte 
kunnat fastställas dock har man funnit bevis för att ålagillen arrangerades så tidigt som på 
1570-talet. Varje ålfiskelag hade sin ålabod nere vid havskanten och laget fick sedan sitt namn 
efter boden, till exempel ”Hellevigarna” (ålafiskarna i Hällevik) eller ”Krivarna” (ålafiskare i 
Kivik). I ålabodarna levde fiskarna av sin egen fångst, enligt Bringéus et al. (1985). Den 
första storålen under fiskesäsongen behöll ålfiskarna själva och denna blev sedan maten på 
årets första ålagille, vilket firades i ålaboden med enbart fiskarna som deltagare (Bringéus et 
al. 1985). Enligt Mats Olsson, f.d. restaurangägare och ålagillearrangör på Hörvik så fanns 
även här ålabodar. Han bekräftar de fakta som framgår i boken att det ursprungligen var en 
matfest för fiskarna och dennes familj vilket senare utvecklades till dagens ålagille.  
 

Det var ju fiskarna som hade sina så kallade ålahoddor […] nere vid sjön då 
under ålsäsongen och sen började dom med middagar, ålamiddagar och sen blev 
det ju ålagille till slut […], egentligen var det bara för dom själva i början men 
sen bjöd dom ju in vänner och bekanta och sen har ju det utvecklats 
affärsmässigt till vad det är idag […].4 

 
Ålabodarnas idylliska läge vid havet och skogen gjorde dem under sommar och höst till en 
samlingsplats för många människor, även ståndspersoner, vilka sedan inbjöds till ålagille i 
ålabodarna (Bringeus et al. 1985 s. 137). Ålagillena blev med andra ord ett sätt för ägarna till 
ålfiskena att skaffa inflytelserika vänner och att behålla dem. Tjänster lönades med 
gentjänster. Ålabodarna var karlarnas område och ålagillena var därför männens kalas. En 
definition på ett ålagille från Österlen lyder:  
 

”Ett riktigt ålagille, det är när en samling karlar i skymningen går in i en ålabod 
och inte kommer ut därifrån förrän framåt morgonen. Ingen vet vad som hänt 
därinne – inte ens de som varit med.” (Bringéus et al. 1985 s. 138) 

 
  
Ålagillen inleds vanligtvis med ålsoppa som förutom ål innehåller olika rotfrukter och potatis. 
Förr serverades ålsoppan efter övriga rätter, men då den anses vara det bästa som bjuds under 
ett ålagille började man sedermera servera denna i kvällens inledning, då smaklökarna 
fortfarande är i god form (Bringéus et al. 1985 s. 140). Därefter serveras ål i olika 
beredningsformer såsom rökt ål, kokt ål, stekt ål, luad ål5 samt halmad ål6 (Danielson & 
Torstensson 1996, Nationalencyklopedin 2008c). Till dessa rätter bjuds olika tillbehör, till 
exempel äggstanning, kokt potatis med senapssås, potatismos, bröd och smör. Som efterrätt 
serveras det traditionsenligt äpplekaka med vaniljsås. Till alla dessa mäktiga rätter dricker 
man snaps och öl i mängder (Danielson & Torstensson 1996). Uppskattningen inför ett 
ålagille i Kivik sägs vara ett kilo ål och en liter brännvin per person, en snaps för vart ålaben 
(Bringéus et al. 1985 s. 138). Ålberedningsformer samt tillbehör varierar från ort till ort, 

                                                
4 Intervju med ålagillearrangören Mats Olsson, Hanöbukten den 26 februari 2008.  
5 (Lue:eld) Olika variationer av rimmad ål, till exempel torkad, rimmad ål. 
6 Rimmad ål som steks i ugn på en bädd av fuktad halm. 
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precis som de aktiviteter som vanligen förekommer på ett ålagille. Mats Olsson ger en inblick 
i hur det kan gå till:  
 

Jag vet några i Åhus, Åhus Gästis där blev den ålakung som kunde rada upp 
längst sträcka på benen. Alltså benet på ålen det är ju kvar va. […] Och en del 
kunde lägga två då, ringar runt tallriken och till och med ett kryss i mitten, bara 
för att bli ålakung. Men när vi anordnade ålagillen, och vi har varit även på 
andra ålagillen, vi hade ju för att kora ålakungen så skulle man ju då flytta en 
levande ål från en tunna till en annan tunna, på tid. […]  Med händerna […] Den 
som lyckas flytta ålen snabbast han blir då ålakung, eller -drottning och sen ska 
han ju krönas klart på sedvanliga former med en liten krona, en rökt ål till spira 
klart och hålla sitt tal till undersåtarna får han ju göra klart då från tronen.  […]  
Och sen är det ju en känd sång den där ”ta mig till havet och gör mig till kung”, 
men den döpte vi ju om då till ”ta mig till Hörvik och gör mig till kung” om man 
nu ska ta det lokalt.7 

 
I boken ”Ål – från sargasso till gillesbord” (Bringéus et al. 1985 s. 139-141) bekräftas att 
detta tillvägagångssätt var vanligt förekommande även på andra orter där ål fiskas.  
 
 

Problemformulering 
Problemområdet i denna studie bottnar i det kritiska tillstånd som ålen just nu befinner sig i. 
Det är en angelägenhet för många att ålen som art består, men framförallt för de som arbetar 
inom ålnäringen och/eller konsumerar ål. Dessutom finns det för lite studier som fokuserar på 
hur näringsidkare inom ålfiskeindustrin och konsumenter av ål förhåller sig till ål. Vi vill med 
detta som utgångspunkt studera människors olika uppfattning och kunskap om ål.  
 
 

Syfte 
 
Syftet är att undersöka förhållningssätt till ål bland konsumenter och näringsidkare inom 
ålfiskeindustrin i Hanöbukten, samt deras konsumtionsvanor av ål.    

Frågeställningar:  
Vilken inställning till ål har konsumenter och näringsidkare inom ålfiskeindustrin? 
Är konsumenter av ål medvetna om de miljöaspekter som ålen hotas av? 
Är det någon skillnad mellan konsumenters och näringsidkares förhållningssätt till ål som 
utrotningshotad? 
Hur ser ålkonsumenters konsumtionsmönster ut? 
 
 

                                                
7 Intervju med ålagillearrangören Mats Olsson, Hanöbukten den 26 februari 2008.  
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Material och metod 
 
Med utgångspunkt från det aktuella problemområdet och undersökningens syfte gjordes vissa 
överväganden vad gäller den metodiska ansatsen. Inledningsvis var tanken att göra en 
kombination av intervjuer och enkätundersökning, det vill säga en kombination av en 
kvalitativ och en kvantitativ metodansats. Eftersom syftet var att undersöka konsumenters och 
näringsidkares förhållningssätt till ål, kom vi fram till att vi med enkät inte skulle kunna få 
tillräckligt djupgående svar. Detta bland annat beroende på att icke planerade följdfrågor, 
vilka skulle kunna ge en fördjupning av studien, inte kan ställas i enkätundersökningar 
(Ejlertsson 2005, s. 13). En enkätundersökning var därför inget alternativ i denna studie. Den 
kvantitativa ansatsen valdes också bort på grund av att de data vi i så fall skulle få fram skulle 
vara i form av siffror, vilket inte passar ihop med vårt syfte (Trost 2007, s.18). Anledningen 
till att vi valde en kvalitativ ansats berodde på att målet med undersökningsarbetet var att se 
problemet ur ett subjektivt perspektiv, dvs. fokus låg på förståelsen av näringsidkarens och 
konsumentens tänkande utifrån deras aktuella erfarenheter8 av ål. Vi ville få fram människors 
uppfattning av ett visst ”objekt” i omvärlden, vilket visar på att en kvalitativ ansats låg 
närmare till hands, snarare än att göra kvantifierbara mätningar av människors attityder till 
detta ”objekt”, som hade resulterat i en kvantitativ studie9 (Alexandersson 1994, s.112). 
Eftersom vårt mål med undersökningen även var att spegla en möjlig variation i 
intervjupersonernas erfarenhetsbaserade tänkande om ål, fann vi att forskningsinriktningen 
fenomenografi passade bra.  
 
Vår undersökning grundar sig i fenomenografin, där fokus är ”hur fenomen – ’företeelser’ 
eller ’objekt’ – i omvärlden uppfattas av människor” (Alexandersson 1994, s.112). 
Fenomenon kommer från det grekiska ordet phainomenon, som betyder ’det som visar sig’, 
medan Grafia betyder ’beskriva i ord eller bild’. Dessa två ord ger vid ihopslagning termen 
fenomenografi, som kan översättas till ’beskriver det som visar sig’, vilket i vår undersökning 
är abstrakt. I denna studie har intervjupersonernas förhållningssätt till ål tolkats och sedan 
beskrivits i ord (se Resultat) av författarna. Med hjälp av utskrivna intervjuer kunde detta 
åstadkommas. Enligt Alexandersson (1994, s.115) innefattar samtliga fenomenografiska 
undersökningar en kvalitativ analys av intervjuutskrifter vilka forskaren själv utför, vilket 
stämmer bra överens med vår undersökning. Den fenomenografiska forskningsansatsen 
omfattar dessutom två olika inriktningar. I den ena inriktningen beskrivs ”uppfattningar i 
relation till ett bestämt sammanhang”, medan man i den andra inriktningen gör ”jämförelser 
och systematisering av uppfattningar som produkter skilda från sitt sammanhang” 
(Alexandersson 1994, s.113). Denna studie präglas av den sistnämnda inriktningen, eftersom 
uppfattningarna kring ålens utrotningshot skiljer sig mellan intervjupersonerna.  
 
 

Datainsamlingens genomförande 
 

Urval 
 

                                                
8 Eva Svederberg föreläsning ”Kvalitativa metoder”, Högskolan Kristianstad, Kristianstad den 6 februari 2008.   
9 Maria Lennernäs föreläsning ”Vetenskapsteori för nybörjare – fokus på kvantitativa metoder”, Högskolan 
Kristianstad, Kristianstad den 30 januari 2008.   
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Samtliga elva deltagare i undersökningen valdes ut genom ett nätverksurval, vilket är en 
urvalsstrategi som används då man genom författarnas nätverk och kontakter når ut till 
lämpliga intervjupersoner (Svederberg 1997, s.96). Via telefonsamtal kontaktades de tilltänkta 
intervjupersonerna och vid förfrågan om deras deltagande i studien presenterades även 
studiens syfte och metod. Vi bestämde oss för intervjupersoner som omfattade alla led från 
fiskaren till konsumenten för att undersöka förhållningssätt till ål. Valet av två 
undersökningsgrupper, näringsidkare med olika inriktning och konsumenter, gav oss även 
möjlighet att jämföra de båda gruppernas förhållningssätt. Samtliga näringsidkare var män, 
och bland konsumenterna var hälften män och hälften kvinnor. Sex konsumenter valdes för 
intervju, inklusive en konsument som deltog i en provintervju för att testa intervjufrågorna. 
Från början var det tänkt att hälften av intervjupersonerna skulle vara näringsidkare och 
hälften konsumenter, men eftersom provintervjun blev lyckad och gav värdefull information 
togs även denna med i resultatet. Intervjupersonerna skulle dels vara verksamma i 
Hanöbukten för att detta är en typisk ålfiskeregion, dels täcka ett brett åldersspann, från 25 år 
till 75 år. Dessutom skulle samtliga intervjupersoner konsumera ål. En mer detaljerad 
beskrivning av intervjupersonerna följer nedan (näringsidkare benämns med N och 
konsumenter med K): 
 
 
N1: Grossist/detaljist, man, 37år. 
N2: Grossist/detaljist/restaurangägare/ålagillearrangör, man, 53år. 
N3: Ålfiskare, man, 55år. 
N4: Ålodlare, man, 48år. 
N5: Före detta restaurangägare/ålagillearrangör, man, 61år. 
K1: Yrkesfiskare, man 54år. 
K2: Pensionär, kvinna, 75år. 
K3: Psykolog, kvinna, 48år. 
K4: Fabriksarbetare, man, 50år. 
K5: Sjuksköterskestudent, man, 25år. 
K6: Sjuksköterska, kvinna, 45år. 
 

Datainsamling 
 
Intervjuerna genomfördes i form av halvstrukturerade individuella intervjuer. Vi valde att 
genomföra samtliga intervjuer gemensamt för att vi båda skulle vara delaktiga och därmed 
kunna komplettera varandra och ställa fler följdfrågor, vilket gav bättre förutsättningar för en 
djupare intervju.  
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av tre teman med fem huvudfrågor under temat 
”utrotningshotet”, två huvudfrågor under temat ”om ålen” samt sju huvudfrågor under temat 
”ålkonsumtion”. Intervjupersonens svar på respektive huvudfråga ledde till följdfrågor, vilket 
resulterade i att ett samtal utspanns kring varje huvudfråga. Efter provintervjun redigerades 
intervjuguiden för att underlätta genomförandet av kommande intervjuer, då det upptäcktes att 
frågornas ordningsföljd inte var helt logisk. Därtill bestämdes vem som skulle ställa 
respektive fråga för att underlätta intervjusituationen.  
 
De intervjufrågor vi ställde till samtliga intervjupersoner var halvstrukturerade, vilka här 
kallas huvudfrågor. Till näringsidkare togs dessutom en specifik fråga fram utöver 
huvudfrågorna i intervjuguiden. Flera specifika frågor utarbetades till intervjun med en av 
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ålagillearrangörerna och en öppen, specifik intervjufråga till ålodlaren togs fram. 
Intervjufrågorna anpassades för att svara på syftet, och därmed ge validitet (Trost 2007, s.65). 
Som utgångspunkt för intervjuerna användes en tidningsartikel i lokaltidningen BLT 
(Blekinge Läns Tidning) (se bilaga 2) som ett diskussionsunderlag till intervjuerna, och 
hittades på BLT:s webbsida (Källmodin 2007). Artikeln Ålfisket hotas av förbud skriven av 
Nina Källmodin handlar om det förbud för ålfiske Fiskeriverket har utfärdat.  
 
En provintervju genomfördes med en konsument för att få övning i intervjuteknik samt för att 
se hur intervjufrågorna fungerade i realiteten. En reservbandspelare, fler band och batterier 
fanns nära tillhands om något inte skulle fungera eller ta slut. Intervjuerna genomfördes under 
tre intensiva dagar. Dessa skrevs sedan ut ordagrant. På grund av att författare två (Ann 
Widerberg) hade svårt att förstå Listerländska10 fördelades intervjuerna ojämnt och 
utskrifterna genomfördes främst av författare 1 (Diana Sjöström). Två av de längre 
intervjuerna skrevs ut av Ann, medan Diana skrev ut de resterande åtta intervjuerna. 
Intervjuutskriften av provintervjun utfördes gemensamt, såsom tidigare nämnts. Det 
datamaterial som bearbetades omfattade 54 A4-sidor. 
 

Datamaterial och bearbetning/analys av data 
 
För att försäkra oss om en god validitet i undersökningen var syftet en betydelsefull 
utgångspunkt för bearbetningen av intervjusvaren. En strategi i bearbetningen av intervjudata 
var därför att vi tillsammans genomförde intervjuutskrifterna. Tillsammans kom vi även fram 
till nyckelbegrepp och helhetsbeskrivningar av respektive intervju innan bearbetningen av 
nästa intervju påbörjades.  
 
Nyckelbegrepp samt helhetsbeskrivning av respektive intervju togs fram genom upprepad 
genomläsning av intervjuutskrifterna. Enligt den analysmetod som används inom 
fenomenografin kategoriseras uppfattningar i beskrivningskategorier, vilka ska skilja sig ifrån 
varandra på ett distinkt och kvalitativt sätt (Alexandersson 1994, s.127). Utifrån 
nyckelbegrepp och helhetsbeskrivningen av respektive intervju kom vi fram till att 
intervjupersonernas förhållningssätt till ål kunde kategoriseras i tre beskrivningskategorier. 
Beskrivningskategorierna beskriver tre olika förhållningssätt till ål.  
 

Etiska överväganden 
 
Vid förfrågan om intervjupersonernas deltagande i intervjuundersökningen informerades dem 
om att deltagandet är frivilligt (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1999). 
Dessutom presenterades studiens syfte, enligt informationskravet, och metod muntligt vid 
förfrågan om deras deltagande i studien. Även information om rätten att avbryta deltagandet 
delgavs vid intervjutillfället, vilket överensstämmer med samtyckeskravet. Enligt 
konfidentialitetskravet handhålls allt insamlat material såsom kassetter, utskrifter och 
enkätsvar i säkert förvar och det insamlade materialet används endast till det 
forskningsändamål det är avsett för enligt nyttjandekravet (Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1999). 
 
 
                                                
10 Dialekt som talas på Listerlandet i sydvästra Blekinge.  
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Resultat 
 
I resultatkapitlet nedan varvas vår tolkning av intervjupersonernas förhållningssätt med citat 
som validerar tolkningen. Varje beskrivningskategori avslutas med en sammanfattning och 
efter beskrivningskategorierna görs en jämförelse mellan förhållningssätten i de olika 
kategorierna. Förutom beskrivningskategorierna avslutas resultatkapitlet med lite information 
om intervjupersonernas uppfattningar och erfarenheter av Ålen som maträtt. 

 

Förhållningssätt till ål 
 
Syftet med bearbetningen av intervjusvaren var att undersöka näringsidkares och 
konsumenters förhållningssätt till ål. Helhetsbegreppet i intervjuerna har delats in i tre olika 
beskrivningskategorier, vilka beskrivs nedan: 
 

• Ålen är inte utrotningshotad.  
• Osäker på om ålen är utrotningshotad.  
• Ålen är utrotningshotad.  

 
Inom varje beskrivningskategori belyses skillnader och likheter intervjuerna sinsemellan. I 
intervjusvaren framträdde tre aspekter som majoriteten av intervjupersonerna har en åsikt 
kring. De tre aspekterna är följande: miljöaspekt, glasålsfiske samt fiskepolitik.  
 
Näringsidkare benämns med N och konsumenter med K. Citaten signeras med dessa 
benämningar samt med nummer för att man ska kunna följa en intervjupersons ställning i 
olika frågor.   
 
 

Beskrivningskategori 1 – Ålen är inte utrotningshotad 
 
Fyra intervjupersoner i denna beskrivningskategori är näringsidkare inom ålfiskeindustrin och 
två intervjupersoner är konsumenter som under intervjun visade sig ha ålfiske som 
fritidsintresse. 
 
 
Den artikel om att ålen är utrotningshotad som samtliga intervjuer inleddes med gav spontana 
tankar och kommentarer som dementerade att ålen skulle vara utrotningshotad. 
 

Ja, det sägs ju att ålen är hotad och det är därför dom har infört det här 
förbudet. Som jag ser det så är det jättegott om ål, för tillfället utan att vara 
expert som Fiskeriverket har. (N5) 

 
 
I denna beskrivningskategori ansåg många att det finns mycket ål längs Hanöbukten. 
Dessutom hävdade vissa intervjupersoner att det finns mer ål nu än det har funnits på väldigt 
länge. 
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Och dom tre sista åren har aldrig fiskats så mycket ål sen i slutet på 50-talet. 
(N5)  

 
 
Det finns delade meningar om vilka som har ansvaret för ålens fortlevnad. Allt ifrån den lilla 
ålfiskaren till fiskhandlarna, Fiskeriverket, regeringen samt politikerna inom EU bär detta 
ansvar tyckte intervjupersonerna.  
 

Som ska ta ansvar, ja, det är ju politikerna. […] Ja, ansvaret ligger på varenda 
en fiskare och även fiskhandlare och inte ta upp mindre ål än det […] man ska 
ta upp och sånt, men det största ansvaret vill jag påstå ligger väl ändå därnere 
där de fiskar glasål. (N1) 

 

 

Miljöaspekt   

 
Hälften av intervjupersonerna i denna beskrivningskategori trodde att föroreningar är en 
miljöaspekt som kan påverka ålen negativt. Några tyckte dessutom att insatser för att göra 
vatten renare, dvs. minska föroreningar, borde göras. 
 

Man måste ju vara väldigt noga med att minska föroreningarna här, allt som 
släpps ut i Östersjön för jag tror att ålen är känslig för det. (N2) 

 
 
Några intervjupersoner hävdade att förändring av strömmar och vattentemperaturer kan 
påverka ålens vandringsväg, vilket kan förklara den eventuella minskningen av ålfångster. 
Dessa intervjupersoner menade även att ålen på grund av dessa förändringar inte återfinns på 
samma ställe år efter år. 

 
De förändringar av värmen och strömmarna, att vattnet har blivit varmare och 
sånt så går ju ålen djupare och jag tror inte att det har försvunnit, att det är 
utrotnings, alltså utrotningshotat, det tror ju inte jag, men det har blivit mindre 
(N1) 
  
Koldioxidutsläppen kan ju påverka att golfströmmen ändrar riktning på grund 
av issmältningen vid polerna, vattnet blir kallare, strömmarna ändrar riktning. 
(N5) 

 

En del av intervjupersonerna ansåg att det finns vandringshinder i form av kraftverk, som kan 
skada eller döda ålen. Detta är något som måste åtgärdas tyckte intervjupersonerna.  

Det är ju det här med att stoppa turbinerna och rädda de ålarna, för jag är 
övertygad om att fler ålar dör i turbiner idag än vad vi fiskare tar upp årligen. 
(N3) 
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Glasålsfiske  

 
Många intervjupersoner menade att det är fel att fiska glasål och att glasålsfisket borde 
begränsas eller stoppas helt. 
 

Det har blivit väsentligt mindre än vad det har varit förr om åren, men 
problemet är inte våra fiskare här i lilla Sverige och problemet ligger därnere i 
Spanien, Portugal och på den kusten Atlanten för att där fiskar de ju glasål (N1)  

 
 

Fiskepolitik 

 
Flera av intervjupersonerna i denna beskrivningskategori ser Sverige som ett land som alltid 
eller ofta ska vara ett föredöme för andra, och då även inom fiskepolitiken, vilket de tyckte 
var negativt. 

 
Nu är det ju bara Sverige de har för sig att de ska stoppa ju, alla andra länder 
får fortsätta som vanligt ju.  […] Danskarna kör ju för fulla maskiner det är ju 
bara vi här i Sverige som ska, det är ju bara Sverige som drar ner på det alla 
andra länder kör ju på som vanligt. Så jag tycker det är fel. (N3)  
 

 
Det finns för många eller för högt ställda krav på ålfiskare menade några intervjupersoner.   

De klarar sig ju inte, fiskarna, på fisket för det finns ju så många krav och det 
påverkar ju också det här med ålfisket  (N1) 

 

En intervjuperson tyckte att det är viktigast att ålen får en möjlighet att tillväxa genom att 
ålfiskarna inte tar upp för små ålar.  
 

Och sen tycker jag det är viktigt att de har krav på fiskarna, att man inte tar upp 
för små ålar, utan låter de växa upp och sånt här.  (N1) 

 
 
Svartfiske är ett problem inom ålfisket tyckte en del av intervjupersonerna i denna 
beskrivningskategori. De ansåg att det borde finnas bättre kontroll av ålfisket. 

 
Fiskare tappar licensen som har sålt sin fisk svart och det ska inte finnas heller. 
[…] Ja, de blir ju tagna, eller redskapen blir ju tagna. (N1). 
 
[…] att det regleras så att man verkligen ser hur mycket ål som fiskas för det 
har varit ett väldigt, ett stort mörkertal kring det, tror jag. (N2) 

 
 
Några intervjupersoner i denna beskrivningskategori ansåg att ålfiskare borde ha större 
inflytande inom fiskepolitiken. 
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Det hjälper inte vad en fiskare säger idag för nåt, de bryr sig inte om det ändå 
ju. […]  Det enda är biologer som anser detta här att så och så mycket ål är det 
och sen kör dom efter det. (N3) 

 
 
Åtskilliga intervjupersoner gav förslag på förbättringar av fiskepolitiken inom 
ålfiskeindustrin. Exempelvis borde ålfiskare och Fiskeriverket/forskare samarbeta och det 
borde även finnas samma bestämmelser kring ålfisket inom hela EU. 

 
Det hade väl varit en bra grej att ha slagit sig ihop i så fall, några yrkesfiskare, 
några forskare och några så.. Och gjort detta gemensamt i så fall, provat på 
någon metod som fiskarna anser, provat på någon metod som forskarna anser 
är det rätta och sen slagit ihop det i en påse.  (K1) 
 
Nu när vi är med i EU så kunde det ju gå därigenom också ju, att det blir 
bestämt överallt. […] Och inte bara på vissa ställen. (K2) 
 

 
En intervjuperson menade att husbehovsfiske borde vara tillåtet. 

Det var ju så många som, som hade det som hobby och de fiskade ju mest bara 
för eget behov. Det var ju inte mycket som såldes och så. Så att jag tycker det är 
konstigt att det ska hotas, att det ska förbjudas. (K2)  

 

Ålfiskarna och Fiskeriverket har olika uppfattningar om ålbeståndet. Näringsidkarna i denna 
kategori ansåg att det finns gott om ål, medan Fiskeriverket hävdar att ålen är utrotningshotad, 
vilket styrks i följande citat:  
 

Fiskarna har ju en uppfattning och Fiskeriverket har ju en uppfattning och det 
har vi ju inte minst när det gäller torsken nu och ålen kommer ju också in i 
samma resonemang som torsken gör. Fiskarna hävdar att det finns hur mycket 
torsk som helst och det gör dom även när det gäller ålen va. (N5) 

 
Fiskaren som håller på med det, han märker hur mycket det finns, forskaren han 
forskar eller till exempel tar prover och så på ett ställe, varje år, och det är inte 
säkert att det stämmer med strömmar, vattentemperaturer och allt. Jag tror inte 
på sådant, utan jag tror mer på att den som håller på och fiskar lite överallt och 
så han ser att det ena året är ålen där, det andra året är ålen där och sen är den 
där. Han flyttar sig efter temperaturer och strömmar. (K1) 

 
 
 
En intervjuperson hade väldigt starka åsikter om Fiskeriverket. Denna person tyckte att 
Fiskeriverket inte gör någon nytta. 
 

Ja, Fiskeriverket det skulle förbjudas helt och hållet. Tycker inte att de gör 
någon nytta. Det är 300 man däruppe som håller på att forska och greja och jag 
har inte sett några resultat, jag bara ser sämre resultat alltid.  (K1) 
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Sammanfattning  

I denna beskrivningskategori är två tredjedelar näringsidkare och en tredjedel är konsumenter.  
Samtliga intervjupersoner dementerade att ålen skulle vara utrotningshotad och anser att det 
finns mycket ål längs Hanöbukten. Hälften av intervjupersonerna tyckte att det är fel att fiska 
glasål. Intervjupersonerna i denna kategori ansåg att ansvaret för ålens fortlevnad låg på allt 
ifrån ålfiskaren till politikern.  

Av intervjupersonerna trodde hälften att föroreningar kan påverka ålen negativt och borde 
minskas. Även kraftverk kan påverka ålen negativt, vilket borde åtgärdas tyckte en tredjedel 
av intervjupersonerna. En tredjedel menade att förändring av strömmar och 
vattentemperaturer kan påverka ålens vandringsväg. Hälften av intervjupersonerna ansåg att 
glasålsfiske borde begränsas eller stoppas. Sverige ses som ett föregångsland, och då även 
inom fiskepolitiken, av två tredjedelar av intervjupersonerna, vilket är negativt enligt dem. En 
intervjuperson tyckte dessutom att kraven på ålfiskare är för höga. En tredjedel av 
intervjupersonerna ansåg att det borde finnas bättre kontroll av ålfisket för att förhindra 
svartfiske. Fiskare borde ha större inflytande inom fiskepolitiken enligt en tredjedel av 
intervjupersonerna, eftersom Fiskeriverket och ålfiskarna har olika uppfattningar om hur stort 
ålbeståndet är. Endast en intervjuperson tyckte att fiske för husbehov borde vara tillåtet.  
 
 

Beskrivningskategori 2 – Osäker på om ålen är utrotningshotad 
 
En intervjuperson var osäker på om ålen är utrotningshotad. Intervjupersonen är näringsidkare 
inom ålfiskeindustrin. 
 
 
Citatet nedan styrker intervjupersonens osäkra ståndpunkt kring detta. Intervjupersonen 
hävdade att det fortfarande finns mycket ål, men att det samtidigt vandrar in betydligt mindre 
glasål.  
 

Det är naturligtvis inte bra och är det så, så måste man ju ta till kraftfulla 
åtgärder för och se till så att vi kan bevara ålen för det får ju inte vara så att vi 
ska utrota den på något vis. (N4) 

 
[…] så det känns ju inte riktigt som den är utrotningshotad va, alltså man får ju 
väldigt mycket ål fortfarande […] det man ser som bekymret är ju att man har 
upptäckt att det är ju inte alls lika mycket glasål som vandrar, eller ål som 
vandrar tillbaka till Sargassohavet då, härifrån. Det ska alltså ha minskat 
enormt mycket va och det är klart det ser vi ju inte på ålen som finns längs 
kusterna nu. (N4) 

 
 
Den artikel som samtliga intervjuer inleds med gav spontana tankar och kommentarer om 
osäkerheten kring att ålen skulle vara utrotningshotad. 
 

Jag tror inte egentligen att dom åtgärderna kommer att påverka ålbeståndet 
varken positivt eller negativt egentligen. Att man stoppar fisket för de här små 
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då va, för i sammanhanget så är det inte något, några jättestora volymer som 
dom plockar upp. (N4) 

 
 
Ansvaret för ålens fortlevnad, tyckte intervjupersonen, ligger på näringsidkare och politiker. 
 

Det har väl vi alla egentligen som håller på med fiske eller fiskodlingar. Ja, alla  
näringsidkare egentligen va. […] dom som har ansvaret egentligen och som kan 
påverka det är ju politikerna (N4) 

 

Glasålsfiske  

 
Intervjupersonen i denna beskrivningskategori tyckte att EU ska stoppa glasålsexporten till 
Kina så att ålodlingarna i Europa istället kan försörjas. 
  

Det är ju det första som EU skulle stoppa i Europa ju, så är det ju exporten av 
glasål till Kina. Och sen så istället […] försörja de odlingar som är igång i 
Europa (N4) 

 

Fiskepolitik 

 
Intervjupersonen menade att husbehovsfiske borde vara tillåtet. 
 

Jag tror inte egentligen att dom åtgärderna kommer att påverka ålbeståndet 
varken positivt eller negativt egentligen. Att man stoppar fisket för de här små 
då va, för i sammanhanget så är det inte något, några jättestora volymer som 
dom plockar upp. (N4) 

 

Sammanfattning  

 
Intervjupersonen i denna beskrivningskategori är näringsidkare och är osäker på om ålen är 
utrotningshotad. Näringsidkaren tyckte att glasålsexporten till Kina borde stoppas och att 
ansvaret för ålens fortlevnad ligger på näringsidkare och politiker. Intervjupersonen menade 
att fiske för husbehov borde vara tillåtet. 
 
 

Beskrivningskategori 3 – Ålen är utrotningshotad 
 
Fyra intervjupersoner ansåg och trodde att ålen är utrotningshotad. Samtliga intervjupersoner i 
denna beskrivningskategori är konsumenter.   
 
 
Den artikel som samtliga intervjuer inleds med gav spontana tankar och kommentarer som 
styrker budskapet att ålen skulle vara utrotningshotad. 
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Det är ju katastrof egentligen att inte våra efterföljande människor får smaka på 
ålen nu när den är utrotningshotad. (K4) 

 
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att ansvaret för ålens fortlevnad ligger på politikerna. 

 
Ja, ansvar har vi väl allihopa, men främst de som sätter reglerna, som 
bestämmer. (K6) 
 
 

En av intervjupersonerna trodde att utrotningshotet av ålen beror på utfiskning. 
 
 Att man fiskat för mycket, alltså utfiskning. (K5) 
 

Miljöaspekt   

 
Ett flertal av intervjupersonerna i denna beskrivningskategori trodde att föroreningar är en 
miljöaspekt som kan påverka ålen negativt. Några av dessa tyckte att insatser för att minska 
föroreningar borde göras. 

 
Man ska ta beslut om att man minskar föroreningar (K5) 

 

En intervjuperson ansåg att det finns vandringshinder i form av kraftverk, som kan skada eller 
döda ålen. Detta är något som måste åtgärdas tyckte intervjupersonen.  

[…] och det kan ju vara andra saker också som elledningar de lägger ner i 
vattnet också och vindkraftverk  (K4) 

 

Utarmning av naturen är en miljöaspekt som kan påverka ålen negativt, vilket en 
intervjuperson talade om. 

Vi måste nog fundera lite innan vi gör någonting, det gäller väl i och för sig mer 
än ålen men alltså vi utarmar vår natur på mycket så jag manar till försiktighet. 
(K3) 
 
 

Glasålsfiske  

 
Glasålsfisket borde begränsas eller stoppas helt ansåg flera av intervjupersonerna i denna 
beskrivningskategori.  

 
Det bästa är väl att förbjuda att ta upp de där små-ålarna, glasålarna, att man 
sätter ett världsomspännande förbud på det (K6) 
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Fiskepolitik 

 
En intervjuperson ser Sverige som ett land som alltid eller ofta ska vara ett föredöme för 
andra, och då även inom fiskepolitiken, vilket är positivt.  
 

Jag tror Sverige släpper ut väldigt väldigt lite, tror jag, alltså om man jämför då 
kanske med resterande länder som Polen så kan jag tänka mig att de bara 
spottar ut. […] Jag tror att Sverige är ett föredöme för andra länder, jag tror att 
de har lättare att vara det eftersom vi är så miljömedvetna. (K5)  

 
 
Ett antal intervjupersoner gav förslag på förbättringar av fiskepolitiken inom ålfiskeindustrin. 
Exempelvis gavs förslag på att begränsa eller förbjuda ålfisket, och att EU borde göra 
någonting för att rädda ålens fortlevnad. 

 
Ja alltså behövs det så får vi ju ha förbud men vi får ju åtminstone minska ner 
på kvoter och annat och kanske då fiske för husbehov (K3)  
 
Det är ju hela Östersjön, alla länder måste ju hjälpas åt, stort samarbete. […]  
jag tror mycket ligger på EU-nivå också, att det är där de måste göra någonting 
åt det.  (K5) 
 
 

Många intervjupersoner i denna beskrivningskategori menade att husbehovsfiske borde vara 
tillåtet. 

 
Ja det första jag känner är ju att det är ju vansinnigt att man inte skulle få ut 
och fiska upp en ål till husbehov det är ju första känslan. Det känns som att man 
går in för att förbjuda från fel håll liksom, att man angriper det på fel sätt. (K6) 

 
 

Sammanfattning  

Samtliga intervjupersoner är konsumenter i denna beskrivningskategori, vilka alla styrkte 
budskapet att ålen skulle vara utrotningshotad. Det är fel att fiska glasål ansåg hälften av 
intervjupersonerna och det borde begränsas eller stoppas. Endast en av intervjupersonerna 
trodde att utfiskning är orsaken till ålens utrotningshot. Samtliga menade att ansvaret för ålens 
fortlevnad är politikernas.  

Hälften av intervjupersonerna trodde att föroreningar kan påverka ålen negativt och en 
intervjuperson ansåg att kraftverk som skadar/dödar ålar måste åtgärdas. En annan 
intervjuperson talade om den utarmning av naturen som denne menade kunde påverka ålen. 
Sverige ses som ett föregångsland av en intervjuperson, och då även inom fiskepolitiken, 
vilket är positivt. En intervjuperson menade att kraven på ålfiskarna är för höga. Fiske för 
husbehov borde vara tillåtet tyckte tre fjärdedelar av intervjupersonerna.  
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Förhållningssätt till ål – en jämförelse  
 
I beskrivningskategori 1 dementerar samtliga intervjupersoner budskapet att ålen är 
utrotningshotad, medan intervjupersonerna i beskrivningskategori 3 istället styrker detta 
budskap. Intervjupersonen i beskrivningskategori 2 är osäker på sin ståndpunkt angående 
budskapet att ålen är utrotningshotad.  
 
Flera intervjupersoner inom beskrivningskategori 1 och 3 tyckte att det är fel att fiska glasål 
och att denna typ av fiske borde stoppas. Intervjupersonen i beskrivningskategori 2 ansåg 
däremot att glasålsfisket inte borde stoppas utan snarare begränsas till Europas ålodlingar. 
Både inom beskrivningskategori 1 och 3 menade ett flertal intervjupersoner att främst 
föroreningar och kraftverk påverkar ålen negativt och därför borde åtgärdas. Sverige ses som 
ett föregångsland, även inom fiskepolitiken, av intervjupersoner inom beskrivningskategori 1 
och 3. Enda skillnaden var att intervjupersonerna i beskrivningskategori 1 tyckte att det var 
negativt att Sverige är ett föregångsland inom fiskepolitiken, medan intervjupersonerna i 
beskrivningskategori 3 tyckte detta var positivt. Intervjupersonerna i beskrivningskategori 1 
och 3 ansåg även att kraven på ålfiskare är för höga. I samtliga beskrivningskategorier tyckte 
ett flertal intervjupersoner att fiske för husbehov borde vara tillåtet. Två näringsidkare i 
beskrivningskategori 1 ansåg att kontrollen av ålfisket borde vara bättre för att förhindra 
svartfiske. Samtidigt menade flera intervjupersoner i denna kategori att ålfiskarna borde ha 
större inflytande inom fiskepolitiken.  
 
Ansvaret för ålens fortlevnad ligger på flera olika aktörer, enligt intervjupersonerna. I 
beskrivningskategori 1 finns delade meningar om detta, allt ifrån ålfiskaren till politikern har 
ansvaret, medan samtliga intervjupersoner i kategori 3 ansåg att det är politikerna som bär 
ansvaret. Intervjupersonen i beskrivningskategori 2 tyckte att ansvaret ligger på näringsidkare 
och politiker. 
 
 

Ålen som maträtt 
 

Favoriträtt 
 
Rökt eller flatrökt ål var en favorit hos åtta intervjupersoner, varav två var näringsidkare och 
sex var konsumenter. Stekt ål tyckte tre intervjupersoner mest om. En konsument uppgav två 
favoriter. En näringsidkare hade kokt ål som favorit.   
 

Ålkonsumtion 
 
Näringsidkarna äter ål oftare än konsumenterna i vår undersökning. Under ålsäsongen, vilken 
sträcker sig från sensommaren till hösten, konsumeras ål av näringsidkarna allt ifrån en gång i 
veckan till någon gång i månaden. Konsumenterna konsumerar ål främst vid jul, men även vid 
andra högtider. 
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Ålagillet 
 
Samtliga näringsidkare samt en konsument hade varit på ett ålagille, medan fem konsumenter 
aldrig hade varit på ett ålagille. Fyra näringsidkare samt en konsument tyckte inte att ålagillet 
går att ersätta och två konsumenter visste inte vad som skulle kunna ersätta det klassiska 
ålagillet. Fyra intervjupersoner gav förslag på något som skulle kunna ersätta ett ålagille. 
Förslagen omfattade alltifrån sillbord till laxagille. 
 

 

Sammanfattning och diskussion 
 
Diskussionen inleds med en sammanfattning av resultatet sammanvävt med kommentarer till 
resultatet, det vill säga både resultaten i kapitlet Förhållningssätt till ål och Ålen som maträtt 
kommenteras. Därefter ges kommentarer till genomförandet. Slutligen ges de slutsatser vi har 
kommit fram till, nya forskningstips och förslag på förbättringar, samt detta arbetes relevans 
inom mat- och måltidsområdet. De reflektioner som diskussionen innefattar relateras till 
väsentlig litteratur från litteraturgenomgången.  
 

Kommentarer till resultatet 
 
Det mest uppseendeväckande resultatet i denna undersökning är att inte en enda näringsidkare 
hävdade att ålen är utrotningshotad. Däremot ansåg majoriteten av konsumenterna att ålen är 
utrotningshotad. Troligen beror detta på att näringsidkarna helt eller delvis livnär sig på ålen, 
medan konsumenterna, som inte har någon inblick i ålfiskeindustrin, grundar sin ståndpunkt i 
den bild media ger. 
 

Förhållningssätt till ål 

Beskrivningskategori 1- Ålen är inte utrotningshotad 

I beskrivningskategori 1 kan ett tydligt samband ses mellan intervjupersonernas 
förhållningssätt till ål och deras yrken eller intressen. Fyra intervjupersoner i denna kategori 
är näringsidkare inom ålfiskeindustrin och två är konsumenter, varav en är yrkesfiskare 
(torsk- och laxfiskare) och den andra hobbyfiskare (ålfiskare). Konsumenterna i denna 
kategori har därmed specifika intressen och kunskaper som gör att de har ett annat 
ställningstagande avseende ålen jämfört med övriga konsumenter. Många menade att det finns 
mycket ål i Hanöbukten, till och med mer nu än på länge. Detta tror vi är ytterligare en orsak 
till att intervjupersonerna i denna kategori ansåg att ålen inte är utrotningshotad. Vem som bär 
ansvaret finns det delade meningar om i denna kategori, alltifrån ålfiskaren till politikern bär 
ansvaret. Detta visar bara på att det i en grupp människor finns meningsskiljaktigheter. Vi 
blev dock positivt överraskade av att näringsidkarna/intervjupersonerna tog på sig en del av 
ansvaret själva.  
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Flera intervjupersoner tyckte att insatser mot föroreningar borde göras, vilket vi tror beror på 
att det främst finns näringsidkare inom denna kategori. Näringsidkare gagnas i första hand av 
en sådan insats då en renare miljö kan ge en minskad dödlighet hos ål såväl som andra 
fiskarter. En av orsakerna till dödlighet hos ål är föroreningar (Liangming et al. 2007). 
Förändring av strömmar och vattentemperaturer kan påverka ålens vandringsväg, enligt flera 
intervjupersoner. Därför återfinns inte ålen på samma ställe år efter år, menade även dessa 
intervjupersoner. Av erfarenhet har näringsidkarna i denna kategori upplevt att ålen förflyttar 
sig från år till år, därav kunskapen. Förändring av strömmar kan leda till att ålen störs och 
därmed inte kan orientera sig (Wickström 2005). Det finns vandringshinder i form av 
kraftverk, som kan skada eller döda ålen, vilket borde åtgärdas, menade flera näringsidkare. 
Detta antar vi är en konsekvens av deras kunnande genom deras profession. Från en 
undersökning av Andersson och Jacobsson (1980) visade det sig att ytterst få glasålar klarar 
passagen genom kraftverk. Många intervjupersoner i denna kategori ansåg att glasålsfisket 
borde begränsas eller stoppas helt. Motivet kan tänkas vara att om glasålsfisket skulle 
begränsas eller stoppas kan fler ålar vandra upp till de svenska kusterna, vilket gynnar 
näringsidkare inom ålfiskeindustrin men även hobbyfiskare, dvs. intervjupersonerna i denna 
beskrivningskategori.  

Flera intervjupersoner tyckte att det är negativt att Sverige är ett föregångsland även inom 
fiskepolitiken. Detta kan ha sin förklaring i att politikerna ställer för höga krav på 
näringsidkarna, enligt några intervjupersoner, vilket upplevs som orättvist.  Ålfiskare borde ha 
större inflytande inom fiskepolitiken och borde få samarbeta mer med forskare inom 
Fiskeriverket, ansåg några intervjupersoner. Det är för oss en självklarhet att fiskarna borde 
bidra med sin kompetens, vilket fiskarna säkerligen också tycker. Fiskarna upplever en 
verklighet när de utför sitt yrke, medan forskarna ser en annan då de undersöker andra 
parametrar såsom invandrande glasål. Detta tror vi är anledningen till att de har olika 
uppfattningar om ålbeståndet. En del av näringsidkarna i denna kategori tyckte att svartfiske 
är ett problem. Deras resonemang bottnar sig troligtvis i att det vore ogynnsamt för 
näringsidkarnas del om svartfiske bedrivs. Endast en intervjuperson och tillika konsument 
ansåg att husbehovsfiske borde vara tillåtet. Ingen näringsidkare nämnde detta ämne. 
Husbehovsfiske gynnar inte näringsidkarna, vilket vi tror är anledningen till att dessa inte 
nämner det. Däremot gynnar husbehovsfiske konsumenten, som troligen därför är positivt 
inställd till det.  

 

Beskrivningskategori 2 - Osäker på om ålen är utrotningshotad 

 
Det osäkra förhållningssättet till ål som intervjupersonen i beskrivningskategori 2 har grundar 
sig i intervjupersonens tvetydiga budskap, då denne talade både för och emot ålen som 
utrotningshotad. Vad gäller intervjupersonens ståndpunkt kring glasålsexporten till Kina tror 
vi att denna bottnar i intervjupersonens personliga intressen. Intervjupersonen tyckte till 
exempel att Europas ålodlingar ska förses med glasål, men inte Kinas. Ålodling kan ge ålen 
bättre förutsättningar att överleva, då ålodling reducerar dödligheten av glasål med 10-20 %. 
Liangming et al. (2007). Det kan tänkas att intervjupersonen trodde att glasålsexporten till 
Kina är skälet till att det kanske föreligger något utrotningshot mot ålen. Intervjupersonen tar 
på sig en del av ansvaret för ålens fortsatta existens genom att säga att ansvaret ligger på 
näringsidkare och politiker. Även här spelar intervjupersonens personliga intressen en 
betydande roll. I och med att intervjupersonen inte är ålfiskare berörs denne inte nämnvärt av 
de effekter som politikers beslut om ålfisket genererar. Däremot tyckte intervjupersonen att 
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husbehovsfiske borde vara tillåtet. Kanske beroende på att intervjupersonen eller dennes 
yrkesgrupp inte påverkas av den typen av fiske eller beslut kring detta.   
  
 

Beskrivningskategori 3- Ålen är utrotningshotad 

 
Samtliga fyra intervjupersoner i denna beskrivningskategori var konsumenter. Ingendera 
konsument i denna kategori hade ett specifikt intresse eller kunskap för fiske. Samtliga 
intervjupersoner trodde att ålen är utrotningshotad. Detta tror vi kan bero på att de inte fiskar 
ål själva och för att de inte besitter den kunskap om ålfisket som näringsidkarna gör. Vi tror 
att intervjupersonerna istället grundar sitt ställningstagande i till exempel medias bild av ålen 
som utrotningshotad. Ålbeståndet har minskat med mer än 99 % de senaste tjugo åren, enligt 
Lövin (2007), vilket framgår i media. Ansvaret för ålens fortlevnad ligger på politikerna ansåg 
samtliga intervjupersoner i denna beskrivningskategori. Detta var för oss ett oväntat svar då vi 
trodde att intervjupersonerna även skulle tycka att näringsidkarna bär en del av ansvaret. Att 
utrotningshotet av ålen skulle bero på utfiskning var det en av intervjupersonerna som trodde. 
Enligt SNF (2007) är överfisket av ål ett av de hot som ålen är utsatt för. Utfiskning är ofta ett 
skäl som nämns i media till att en art är utrotningshotad. Därför anser vi att det för en 
konsument är en logisk slutsats att dra.  
 
Föroreningar är en miljöaspekt som kan påverka ålen negativt och åtgärder borde vidtas enligt 
ett flertal intervjupersoner i denna kategori. Dessutom menade en intervjuperson att 
utarmning av naturen är ett hot mot ålen. Miljödebatten är i nuläget intensiv vilket gör det lätt 
för konsumenterna att tillskriva föroreningar som ett hot mot artrikedomen och då även 
ålbeståndet. Vandringshinder i form av kraftverk som kan skada eller döda ålen är något som 
borde åtgärdas ansåg en intervjuperson. Att det enbart var en intervjuperson som nämnde 
kraftverk som ett hot mot ålen tror vi beror på att kunskapen om ål och dess hinder inte är så 
stor hos konsumenter i allmänhet. Flera intervjupersoner ansåg att glasålsfisket borde 
begränsas eller stoppas helt. Det är förvånansvärt att flera konsumenter kände till glasålsfisket 
och det hot mot ålen som detta genererar. Sverige ses som ett föredöme även inom 
fiskepolitiken av en intervjuperson i denna kategori. Den intervjupersonen menade att det är 
positivt att Sverige är ett föredöme men att andra länder borde följa vårt exempel. 
Husbehovsfiske borde vara tillåtet ansåg många intervjupersoner i denna kategori. I och med 
att tillstånd endast ges till dem som fiskat över 400 kilo ål per år finns denna möjlighet inte i 
dagsläget (Källmodin 2007).  
 

Ålen som maträtt  
 
Favoritålrätten hos intervjupersonerna var föga överraskande. Den stora majoriteten hade rökt 
ål som favorit. Att rökt ål var mångas favorit var för oss inte så förvånande då detta är den 
vanligaste förekommande formen av ål. Av intervjupersonerna äter näringsidkarna ål oftare 
och mer regelbundet än konsumenterna. Detta var för oss inte heller oväntat då näringsidkarna 
som dagligen arbetar med ål även har större tillgång till den än konsumenterna. 
Konsumenterna nämnde att de åt ål främst vid högtider, vilket är förståeligt då den rökta ålen 
ofta förekommer på julbord och dylikt. Samtliga näringsidkare men endast en konsument 
hade varit på ett ålagille. Detta var inte heller överraskande då vi antar att näringsidkare inom 
ålfiskeindustrin tycker om ål och därmed är mer intresserade av den här formen av 
matupplevelser än gemene man. I och med att näringsidkarna gärna konsumerar ål och att 
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ålen bidrar till deras försörjning är det en självklarhet att majoriteten av näringsidkarna inte 
ansåg att ålagillet går att ersätta. Det var inte heller överraskande att majoriteten av 
konsumenterna tyckte att ålagillet går att ersätta då ålen inte bidrar till deras försörjning.  
 
 

Kommentarer till genomförandet  
 
Redan i inledningen av vårt arbete inriktade vi oss på ett specifikt område, nämligen 
Hanöbukten. Intervjupersonerna, såväl näringsidkare som konsumenter, verkar och/eller bor 
inom detta geografiska område. I och med att Hanöbukten är ett betydelsefullt område för 
näringsidkare inom ålfiskeindustrin så visade det sig att även konsumenterna hade en 
personlig anknytning till ålfisket. Detta var både på gott och ont då framför allt 
konsumenterna hade större kunskap om ålen och ålfisket än vad gemene man kan tänkas ha. 
Detta antagande grundar vi på den begränsade kunskap vi författare själva hade innan detta 
arbete påbörjades. Undersökningens resultat bedömdes utifrån det faktum att konsumenterna 
hade större kunskap, men dessa konsumenters utsagor är utifrån vår bedömning inte mindre 
intressanta av denna anledning. Således är de intervjupersoner som är konsumenter inte 
representativa för allmänheten. I enlighet med syftet var meningen att få ett djup i 
undersökningen det vill säga fokus ligger på förståelsen av näringsidkarens och konsumentens 
erfarenheter11 i kontrast till ett brett spektra, där man kan jämföra resultaten med till exempel 
en del av populationen. Syftet var snarare att få fördjupad förståelse om denna grupp 
människors förhållningssätt till ål. Inom fenomenografin uppmärksammas människans 
uppfattning om avgränsade delar av sin omvärld (Alexandersson 1994, s.117). Ålen 
(”objektet”) är den avgränsade del av intervjupersonernas omvärld som de resonerade kring, 
dvs. vad-aspekten, medan hur-aspekten är det förhållningssätt intervjupersonerna har till 
”objektet”, det vill säga ålen (Alexandersson 1994, s.118-119). 
 
Näringsidkarna bland intervjupersonerna omfattade hela ledet inom ålfiskeindustrin; allt ifrån 
ålfiskare till ålagillearrangör. En näringsidkare i varje led valdes ut till intervju. I och med 
denna urvalsstrategi valdes exempelvis endast en ålfiskare, vilket bara ger en bild av 
ålfiskarens verklighet. En annan ålfiskare hade kanske haft ett annat förhållningssätt till ål, 
men det var för oss viktigare att få en helhetsbild av olika näringsidkares förhållningssätt. 
Redan vid några av de första intervjuerna upptäcktes Anns svårighet att förstå Listerländska12. 
Detta hade dock ingen betydelse för resultatet, då Diana är uppvuxen på Listerlandet och 
förstår denna dialekt utmärkt. Dessutom upptäckte vi först vid intervjuerna att 
intervjufrågorna ansågs lite stötande av främst näringsidkarna, då frågorna var formulerade 
utifrån antagandet att ålen är utrotningshotad. Detta var något vi inte hade reflekterat över då 
intervjufrågorna skrevs. En av näringsidkarna kände sig provocerad och frågade om vi var 
emot ålfisket. I så fall var vi inte välkomna. Efter den här incidenten inleddes intervjuerna 
med att förtydliga vår neutrala ståndpunkt till ålens påstådda utrotningshot som ofta framgår i 
media, och så även i den artikel som samtliga intervjupersoner fick läsa igenom. Vid 
genomförandet av intervjuutskrifterna samt bearbetningen av dessa fann vi vissa ”luckor”, det 
vill säga vissa följfrågor hade behövt ställas för att få ett större djup i resultatet och 
diskussionen. Det var dock en tillgång att vi båda genomförde intervjuerna tillsammans. Vi 

                                                
11 Eva Svederberg föreläsning ”Kvalitativa metoder”, Högskolan Kristianstad, Kristianstad den 6 februari 2008.   
12 Dialekt som talas på Listerlandet i sydvästra Blekinge.  
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hade då samma utgångspunkt vid bearbetningen/analysen av intervjudata och 
sammanställningen av resultatet, som vi sedan likaså skrev tillsammans.  
 
 

Slutsats 
 
Utifrån litteraturgenomgång om ålens livsbetingelser och hot om utrotning samt våra 
undersökningsresultat om näringsidkares och konsumenters förhållningssätt till ål är vår 
slutsats att det finns stora brister i kommunikationen mellan Fiskeriverket och näringsidkare 
inom ålfiskeindustrin. Det finns även stora brister i näringsidkarnas kunskap om ålens 
utrotningshot, vilket skulle kunna förbättras genom ökad kommunikation mellan Fiskeriverket 
och näringsidkarna.  
 
 

Nya forskningstips och förslag på förbättringar 
 
Utifrån det perspektiv som näringsidkarna har delgett oss anser vi att ålfiskare/fiskare borde få 
större inflytande inom fiskepolitiken genom samarbete med Fiskeriverket. 
 
Fiskeriverket borde bjuda in näringsidkarna till samtal/diskussion kring ål och fiskepolitik i 
allmänhet för att förbättra kommunikationen parterna emellan. Vi anser att Fiskeriverket 
borde åta sig denna uppgift, eftersom den vedertagna åsikten bland de näringsidkare som 
ingår i denna undersökning är att de känner sig oviktiga i dessa sammanhang. 
 
Näringsidkarna i denna studie uttryckte ett missnöje med den orättvisa som en diskrepans 
mellan olika länders lagstiftning ger. Samma lagar/kvoter borde, enligt vår uppfattning, gälla 
alla de stater som gränsar till ett visst fiskevatten. Detta borde vara en internationell 
angelägenhet och därför borde EU involveras i beslutsfattningen. 
 
Det hade varit intressant att undersöka flera olika ålfiskares förhållningssätt till ål för att 
utreda om flera ålfiskare har ett likartat synsätt på ål.   
 
I och med att det finns ett flertal fiskarter som är utrotningshotade vore det av intresse att 
undersöka konsumenters konsumtionsmönster av just dessa arter.  
 
 

Relevans inom mat- och måltidsområdet 

Ålen är en matfisk som har en mångårig tradition inom ålagillen främst på ålakusten (sträckan 
mellan Kivik och Åhus) och är därför en självklar del av Skånes och Blekinges matkultur 
(Persson 2008). Även i andra delar av världen såsom Asien och övriga Europa konsumeras ål 
(Dekker 2008). Skulle ålens bestånd utrotas hade matkulturen i dessa delar av Sverige 
urholkats och konsumtionen av ål hade inte existerat i övriga delar av världen. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Ann och Diana heter vi. Vi läser på Gastronomiprogrammet vid Högskolan Kristianstad med 
inriktningen mat och måltid. I vårt examensarbete har vi tänkt fördjupa oss kring den 
mytomspunna ålen. Syftet med vår studie är att undersöka vad näringsidkare och konsumenter 
tänker om ål. Som deltagare har du rätt att avbryta samtalet när du så önskar. Vi inleder med 
att visa en aktuell artikel om ålen i Kristianstadsbladet/Blekinge Läns Tidning (BLT), som vi 
kommer att ha som utgångspunkt för ett samtal om ål. För att inte behöva anteckna under 
tiden som vi pratar kommer vi att spela in samtalet.  
 
(Intervjupersonen erbjuds läsa artikeln.) 
 
Utrotningshotet 
 

• Vilka är dina spontana tankar efter att ha läst artikeln? 
 
• Vad tänker du om att ålen är utrotningshotad? 

 
• Vilka åtgärder tycker du bör vidtas med tanke på hotet mot ålen? 
 
• Vilka tycker du har ansvaret för att rädda ålen? 

 
• Vad tycker du de som har ansvaret ska göra?  

 
Om ålen 
 

• Vet du hur det går till när ål fortplantar sig?  
 

• Var tänker du dig att Sargassohavet ligger? 
 
Ålkonsumtion 
 

• Äter du själv ål? 
 

• Om ja, Hur ofta äter du ål? 
 

• Om ja, När äter du ål? 
 

• Har du varit på ett ålagille? 
 

• Om ja, Hur ofta brukar du gå på ålagille? 
 

• Vilken ålrätt är din favorit? 
 

• Vad skulle kunna ersätta ålagillet som karaktäristiskt för den här trakten? 
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Fråga som endast ställs till näringsidkare inom ålfiskeindustrin: 
 

• Har du gjort/fått göra någon förändring kring din försäljning av ål (grossist, 
detaljist)/ditt ålfiske (ålfiskare)?  

 
Frågor som endast ställs till ålagillearrangör: 
 

• Vilka är de klassiska ålrätterna på ett ålagille? 
 
• Vilka tillbehör serverar du till de respektive ålrätterna? 

 
• Vilka drycker serveras till ålen? 

 
• Finns det några aktiviteter som arrangeras i samband med ett ålagille? 

 
• Dekorerar du restaurangen på något speciellt sätt när du har ålagille? 

 
• Vad vet du om den kulturella bakgrunden till ålagillet? 

 
 
Fråga som endast ställs till ålodlare:  
 

• Hur går det till när ni odlar upp ål? 
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Bilaga 2 - Tidningsartikel 

 

Ålfisket hotas av förbud 

Sölvesborg 2006-09-22 | Uppdaterad 2007-10-08  

Fiskeriverket tar krafttag för att rädda ålbeståndet. Med ett nytt förslag vill de dra in allt 
ålfiske förutom yrkesfisket. Det innebär förbud för ålfiske för många fiskare i Sölvesborgs 
småhamnar. 

 

Foto: Bo Åkesson Slutfiskat. För de fiskare i Sölvesborg som tar upp ål till husbehov eller 
som komplement till annat fiske kan det bli helt förbjudet med ålfiske efter årsskiftet. 

Ålfisket har sin höjdpunkt nu och fram till början av oktober.  
Många av fiskarna som till vardags mest fiskar torsk passar på att ta upp ål till husbehov. 
De nya bestämmelser som Fiskeriverket vill införa innebär att bara de yrkesfiskare som 
uppnått fångster runt 400 kilo ål under 2004 får fortsätta fiska ål.  
De ges dispens från förbudet. 
 
Totalstopp för de små 
För dem som fiskar ål för eget behov blir det totalstopp. 
- Jag har fiskat ål tills jag sålde båten när jag gick i pension, säger Einar Mellberg, tidigare 
hamnmästare i Krokås. 
- Det är en hel del fiskare både i Krokås och i Hörvik som gör det. Vi har alltid hållit på vår 
rätt att använda sjön. 
 
Husbehovsfiske 
Även i Nogersund är det ett tiotal fiskare som ägnar sig åt ålfiske nu på hösten när det så 
kallade ålamörkret infaller och ålen ger sig av mot Sargassohavet. Men det är ingen som 
ägnar sig åt renodlat yrkesfiske av ål. 
- De fiskar ål någon gång i veckan. Det är nog ingenting av det som säljs, utan det är för eget 
behov, säger Jan-Erik Artursson, hamnmästare i Nogersund. 
 
Protester 
Han tror att det blir stora protester från fiskarna i hamnen om förbudet genomförs. 
Fiskeriverkets förslag kommer att gå på remiss till bland annat länsstyrelsen innan något 
beslut kan fattas. 
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Rädda ålen 
- Många i Blekinge fiskar på enskilda vatten. Det känns märkligt att förbjuda den som har 
fiskerätten att fiska samtidigt som yrkesfisket får fortsätta, säger Lars Lundahl, 
länsfiskerikonsulent på länsstyrelsen. 
Han är enig med Fiskeriverket om att det behövs åtgärder för att rädda ålbeståndet.  
Mängden ålyngel som vandrar in till Europas kuster är runt en procent av vad den var för 
tjugofem år sedan. 
Men han tycker inte att det här är rätt väg att gå. 

 

Nina Källmodin 
nina.kallmodin@blt.se 
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Bilaga 3 – Informationssökning 
 

Informationssökningen påbörjades på Kristianstad högskolas bibliotek med en sökning efter 
relevant litteratur. Då vi inte fann så mycket fortsatte sökandet vid Malmö stadsbibliotek, 
Malmö högskolas bibliotek, Sölvesborgs bibliotek samt Karlshamns stadsbibliotek.  

Därefter användes diverse sökmotorer och databaser på Internet för att finna lämplig litteratur.  

Sökmotorer och databaser som använts:  

Samsök 
Ebrary 
Google Scholar 
Google 
Wikipedia 
Nationalencyklopedin 
Encyclopædia Britannica 
 

Sökord som använts: 

Ål 
Europeisk ål 
Eel 
European eel 
Sargassohavet 
Sargasso sea 
Anguilla anguilla 
Ålfiske 
Ålagille 
Ålakusten 
Ålryssja 
Ålodling 

 

 
 
 


