
Errata-lista ”Kustnära yrkesfiske i förändring. Från mångsysslare till 

entreprenör” Malin Andersson 2019-09-16 
sid. 6: Bildhänvisningens nummer på andra raden ska vara: “Bild 22. Torsk på tork” 

sid. 25: Tillägg: ”Det åttonde kapitlet är en engelskspråkig summering av hela avhandlingen.” 

sid. 28: Översta raden saknar ett ”i”, i ordet emellertid. 

sid. 34: Sista raden i första stycket (se kursivering): ”…i enlighet med de teman som växte fram…” 

sid 38: I de två sista raderna en upprepning av ordet ”snarare”. 

sid. 61: I näst sista stycket återfinns i den första meningen syftningsfel samt referensfel i tredje meningen. 

Meningarna ska lyda: ”Dessa visioner, liksom de visioner som fiskeområdet tidigare kommunicerade, diskuteras 

allt mer även i andra processer inom fiskets styrning under den här tiden. Säwe och Hultman (2014) visar i sin 

forskning om yrkesfisket i Sverige hur styrningen går allt mer mot decentralisering och individualisering. I nästa 

mening ska referensen vara: (ibid: 513). 

sid. 62: I andra stycket om ”Vision om fiskaren nära marknaden”, ska citatet formateras i mindre typgrad: 

”Sveriges Fiskares Riksförbunds projekt NÄRFISKAT – tillsammans med fiskhandlarförbundet och 

fiskgrossisternas förbund – är inne på sitt tredje år. Fortfarande är anslutningsgraden alldeles för låg. Allt talar 

för att trenden fortsätter att premiera närproducerad mat, dit hör i högsta grad vår fisk”. Not 66 (2010a) ska 

komma redan efter detta citat. 

sid. 63: I slutet på näst sista stycke en oklarhet som grundar sig i att ett stycke fallit bort. Efter meningen: ”Så ser 

det alltså sällan ut i praktiken.” ska det stå: ”I det svenska kustnära yrkesfisket arbetar oftast få personer ombord. 

Handelsbara kvoter dominerar inte heller såsom StMartin beskriver om fisket i USA och därför kan det vara 

vanskligt att jämföra dessa.”  

sid. 73: På rad 15 ett överflödigt ”t”. Meningen ska lyda (se kursivering): ”Eva och Jens hade därför insett att det 

fanns ett potentiellt ekonomiskt värde i att sälja fisk direkt” 

sid. 77: I början av det sista stycket innan rubriken ”Rättfärdiga priser” saknas ett ”a” i ordet ”ekonomisk”. 

sid. 83 – 84: Citat från Nils nederst på sid 83 och överst på sidan 84, lägg till not med hänvisning: (Intervju juli 

2011) 

sid. 104: Överst, rättelse: Uppdatering av säkerhetsutbildning sker vart femte år, men båtens sjövärdighet 

uppdateras årligen 

sid. 111: Citat från Jonas, lägg till not med hänvisning till (Intervju juli 2013) 

sid. 116: Det finns en otydlighet och en onödig upprepning av några meningar i stycket ovanför ”Ett sätt att 

leva”. Förtydligande: Nixon (2009) skriver inte specifikt om fiske och jordbruk utan berör ett arbetarklass-

habitus som delvis liknar jordbrukares och studiens yrkesfiskares utsagor. I meningen som refererar till Brandt 

och Haugen (2010) saknas ett ”också” efter ”menar” och årtalet på just denna artikel är felaktig i bibliografin.  

sid. 120: Den sista meningen i första stycket under rubriken ”Bärare av fiskets kulturarv” saknar tre ord. Den ska 

lyda (se kursivering): Kulturarvet är betydelsefullt yrkesfiskarna själva, enligt samtalen med enskilda fiskare 

som levererar tjänster, såväl som inom hela yrkesgruppen. 

Ta bort:  

Andersson Cederholm, Erika och Johan Hultman (2009). The Boundary Work of Commercial Friendship. 

Kultur-Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige. (Acsis), The Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. 

Norrköping, Linköping University  

Som ersättning av föregående, infogas vid ”H”:  
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in Markets and Marketing, Vargo, Stephen L. och Robert F. Lusch (red.) [Elektronisk resurs]. Markets and 

Marketing Research, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 9(1): 79-126. 
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European Commission. Hämtad 2014 
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Fredriksson, Cecilia  (2006), Vikten av ett majskorn., i Mat. Genealogi och gestaltning, Burstedt, Anna, Cecilia 

Fredriksson och Håkan Jönsson (red.). Lund. Studentlitteratur 

Fuentes, Christian, Johan Hagberg och Hans Kjellberg, (2019). Soundtracking: music listening practices in the 

digital age. European Journal of Marketing(3): 483. 

George, E. Wanda, Mair, Heather., and G. Reid, Donald. (2009). Rural Tourism Development. Bristol, UK, 

Channel View Publications. 

Ta bort: Johns, Nick och Louise Hunt (2013). Image, place and nostalgia in hospitality branding and 

marketing. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 5(1): 14-26. 

Som ersättning av föregående, infogas vid ”H”: Hunt, Louise och Nick Johns (2013). Image, place and 

nostalgia in hospitality branding and marketing. Worldwide Hospitality and Tourism Themes 5(1): 14-26. 

Ta bort: Sjöholm, Carina, Katarina Saltzman och Allan Gunnarsson (2017). Ett eget utomhus. Perspektiv på 

livet i villaträdgården. Göteborg, Makadam förlag. 

Som ersättning av föregående, infogas vid “G”: Gunnarsson, Allan, Katarina Saltzman och Carina Sjöholm 

(2017). Ett eget utomhus. Perspektiv på livet i villaträdgården. Göteborg, Makadam förlag. 

Ta bort: Hultman, Johan och Filippa Säwe (2012). Fråga oss!! Vi vet!! Skånska yrkesfiskare om det kustnära 

fisket. Lund, Lunds Universitet. 

Hultman, Johan och Filippa Säwe (2014). From moral to markets: The Rhetoric of Responsibility and Resource 

Management in European Union Fisheries Policy. Society and Natural Resources 27(5): 507. 
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kustnära fiske. En lärobok med erfarenheter från Sydkustens fiskeområde 2009-2013. Helsingborg, Lunds 

Universtitet. 
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Säwe, Filippa, Johan Hultman och Vesa Tschernij (2014). Omöjligheter vs. möjligheter i utvecklingen av 

kustnära fiske. En lärobok med erfarenheter från Sydkustens fiskeområde 2009-2013. Helsingborg, Lunds 

Universtitet. 

Vasström, Ulf (1973). Fisket på Enklinge: organisation och struktur. Åbo, Åbo Akademi, Humanistiska 

fakulteten. 
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