
 
 

Tång och alger på marina marknader 

 

 

 

 

Den marina miljön kan ha en viktig roll i omställning till en grön ekonomi där havets blå åkrar 

kan bilda ny och utökad odlingsyta. Alger kan odlas eller skördas för livsmedelsproduktion 

men kan också användas som förnybar energikälla. Inom jordbruks- och livsmedelsområdet 

finns stora förväntningar på ett växande vattenbruk, men i vilka former och sammanhang kan 

alger introduceras och skapa mervärde? 

Vi intresserar oss för relationen mellan havets resurser och en mer cirkulär ekonomi. Här 

finns ett växande fält av alternativa produktionssätt och nya tekniska processer. Hur kan alger 

användas som marin resurs i en biobaserad ekonomi? 

Projektet är ett samarbete mellan forskare från tre fakulteter vid Lunds universitet 

(samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik) och den tvärvetenskapliga forskningen syftar 

till att utveckla en helhetssyn på marina resurser, teknik och konsumtion. 

Kontaktperson vid Lunds universitet är Cecilia Fredriksson: cecilia.fredriksson@ism.lu.se 

Vi ser fram emot era svar! 
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Tång och alger på marina marknader 

 
 
Vilka associationer eller bilder får du när du tänker på: 
 
Alger? 
 
Tång? 
 
Vilka minnen, tankar, känslor och situationer väcker detta? Har du några speciella 
barndomsminnen av tång? Fanns det tång i närheten under din uppväxttid? När kom du i 
kontakt med tång? Hade tången någon speciell betydelse för dig eller för någon i din släkt 
eller av dina familjemedlemmar? Fanns det någon specifik känslomässig koppling till 
tången? 
 
Var tång något som användes i hushållet eller hade den någon annan funktion? Hade tången 
något ekonomiskt värde? Eller hade tången något annat slags värde? 
 
Om tång inte har haft någon speciell betydelse under din uppväxttid, varför tror du att det 
är så?  
 
 
Använda tång 
Kommer du i kontakt med tång eller alger på något sätt idag? Använder du tång eller alger i 
din vardag? Finns det kanske som en del i något du konsumerar? Fyller tång eller alger 
någon funktion för dig? Var eller hur kommer du i så fall i kontakt med tång och alger?  
 
Vilka användningsområden känner du till vad gäller tång och alger?  
 
Vilka värden förknippar du med tång och alger? 
 
Tror du att tång och alger är specifikt hälsosamma eller ohälsosamma? Varför tror du att det 
är så? 
 
 
Äta tång 
Har du ätit tång eller alger? Var åt du det och i vilken form? Var det på restaurang, på en 
middagsbjudning eller hemma hos dig själv? Hur smakade det? Smakade det som du 
trodde? 
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Om du inte har ätit tång eller alger, skulle du vilja prova? Om nej, varför inte? I vilket eller 
vilka sammanhang skulle du kunna tänka dig att prova? I vilken form? 
 
Känner du till några maträtter med tång eller alger? Vilken var godast? Har du något bra 
recept? 
 
Handla tång 
Har du köpt någon alg- eller tångprodukt? Var gjorde du det i så fall? Vad för slags produkt?  
 
Om du handlat en alg- eller tångprodukt i en butik, var i butiken hittade du produkten? Hur 
presenterades den? Bland vilka andra produkter hittade du den? Handlar du denna typ av 
produkt regelbundet, och hur länge har du gjort det i så fall? 
 
Hur förhåller du dig till nya produkter på livsmedelshyllan (som t.ex. havremjölk, vegetariska 
hamburgare eller linspasta)? 
 
Beskriv hur du uppfattar konsumtionen av ny mat och nya matprodukter? Har du nyligen 
köpt någon livsmedelsprodukt som du inte hade provat förut? Vad var det för produkt och 
var fick du inspirationen ifrån? Var köpet planerat eller vad det ett spontant beslut? 
Kommer du att handla den produkten igen? Varför/varför inte? 
 
Tång som resurs 
Skulle du kunna tänka dig att följa med ut på en tångsafari och skörda din egen tång? 
Varför? Varför inte? 
 
På vilket sätt tror du att tång som matresurs bäst kommer till sin rätt? Som ett alternativ till 
ostron att ätas ihop med champagne? Som ett alternativ till potatisen ihop med kassler eller 
grillad kyckling? Eller som ett renodlat veganskt alternativ? 
 
Finns det något direkt hinder för tången att bli en omtyckt matresurs? 
 
Hur tror du lanseringen av tång bäst görs? Kopplat till den asiatiska matkulturen? Som en 
lokal matresurs – hämtad eller odlad från en lokal kustremsa? Eller skulle tången från 
Färöarna vara mer attraktiv? Varför? 
 
Det finns många användningsområden för tång. Vissa kallar tång för ett totalfenomen. Man 
kan exempelvis göra bränsle av det, man kan smörja in sig med det, man kan göra tyg av det 
och man kan äta det. Vilken betydelse har det att tången har så många 
användningsområden? 
 
Tror du tång som tillsats snarare än råvara har större möjlighet att ta sig in på marknaden? 
Exempelvis som smaktillsats ”tång och havssalt” i Marabou chokladkaka (Marablue) eller 
som Tångspagetti? 
 
 
Beskriv den typiska tång- och algkonsumenten – är du en sådan? 
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