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Sammanfattning
Överfiskets problematik har sedan länge varit en omtalad och oroande punkt i
hållbarhetsdiskussionen. Som ett gensvar till detta har miljöcertifieringar utvecklats för att ge
incitament för hållbart fiske. Det mest etablerade certifieringssystemet för vildfångad fisk är
the Marine Stewardship Council (MSC). För att certifieringssystem, som MSC, ska vara ett
effektivt sätt för att främja hållbar fiskproduktion och konsumtion krävs det att konsumenterna
förstår innebörden av miljömärkningen. Konsumenternas inställning till MSC får en direkt
påverkan på deras betalningsvilja för miljömärkt fisk och är en viktig insikt för fortskridandet
av miljömärkningssystem, som MSC. Syftet med den här uppsatsen avser att undersöka
svenska konsumenters betalningsvilja och vilka faktorer som påverkar dem i deras köpval.
Resultatet avser dessutom jämföras med andra europeiska studier. Utifrån utmärkande
motivatorer och faktorer som påverkar konsumenters köpval kommer även vissa samband
kunna avläsas som får en innebörd för kunskapen om betalningsviljan. För att undersöka
följande faktorer och samband genomfördes en enkätundersökning. Dessutom utfördes två
kvalitativa intervjuer med syfte att bidra med kunskap om det yrkesfisket i Sverige.
Det empiriska resultatet påvisade en större betalningsvilja för svenska konsumenter än tidigare
forskning uppmätt. Vidare hade respondenternas medvetenhet och kunskap för MSC och dess
innebörd, en stark koppling till betalningsviljan. Även närhet till hav bevisades ha stor
påverkan på respondenternas betalningsvilja för MSC-märkt fisk. Utifrån resultatet drogs
slutsatsen att de fyra viktigaste faktorerna för konsumenternas betalningsvilja är kunskap,
medvetenhet, närhet till hav och inkomst. Dessa slutsatser kunde styrkas med teorier och
tidigare forskning. Slutligen gav rapporten förslag till vidare forskning inom område
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Abstract
Overfishing and the problems arising from it, have long been a discussed topic. The overfishing
has incited eco-label systems to promote sustainable fisheries as a solution. The most wellestablished certification system for wild caught fish is the MSC. The effectiveness of such
systems in their promotion of sustainable fish production and consumption is determined by
the consumer's knowledge and consciousness of the said certifications. Consumers’ approach
to the MSC-label affects the willingness to pay (WTP) for certified fish, and is an important
variable to consider. The aim of this report is to deepen the knowledge about Swedish
consumers' WTP and the determinants of their consumer choices, in comparison to other
European studies. Correlations between different factors will also contribute to the building of
knowledge and the willingness to pay for Swedish consumers. To accomplish this, a survey
was performed to collect the data. Furthermore, two qualitative interviews were held to add
further knowledge about the fishing industry in Sweden.
The empirical results displayed a bigger WTP for Swedish consumers compared to earlier
studies in the same field. Furthermore the respondents' awareness and knowledge of MSC was
strongly connected to the consumers WTP. The consumers proximity to the sea was also proven
to have a major impact on the respondents’ willingness to pay for MSC-labeled fish. Based on
the results, it was concluded that the four most important factors for the consumers' willingness
to pay are knowledge, awareness, proximity to the sea and income. These conclusions could be
substantiated with theories and previous research.

Key words: MSC, WTP, price premium, eco-label, certification, fisheries, consumer
behaviour, green consumer behaviour
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Definitioner
I följande avsnitt beskrivs och förklaras samtliga definitioner som anses viktiga för arbetet.

Hållbarhet
Hållbarhet är en term som ofta används i talspråk och syftar till begreppet hållbar utveckling
som introducerades av Lester Brown, 1981. Brundtland kommissionen gav sedan begreppet en
internationell spridning när de i sin rapport “Vår gemensamma framtid” 1987 definierade
hållbar utveckling som En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”(FN u.å.).
Hållbarhet i förhållande till fiske är svårmätt och mycket komplext, dels på grund av att det är
resurskrävande att undersöka samtliga arter, men även för att underlaget till bedömningen av
fiskebeståndets status varierar kraftigt mellan olika arter och bestånd (Sveriges Miljömål, u.å).
MSC, som vi kommer att fokusera på i denna uppsats, definierar hållbarhet som en
fiskeverksamhet som lämnar tillräckligt stora fiskbestånd, respekterar livsmiljöer samt
säkerställer inkomstkällan för aktörer som är beroende av fiske (Roheim m.fl.,2018).

Prispremie
Prispremie är det marginella högre priset för en vara jämfört med en annan. Premien enligt
Wessells m.fl.,(1999) definition är priset för en certifierad produkt minus priset för en
ocertifierad produkt. I denna uppsats diskuteras procentuella prispremier för MSC-certifierad
fisk.

Betalningsvilja
Betalningsvilja kommer från det engelska begreppet Willingness To Pay (WTP) och syftar här
till vad konsumenter är villiga att betala tidigare nämnd prispremie för hållbart certifierad fisk.
Betalningsviljan beräknas genom att dividera det maximala priset en konsument är beredd att
betala med det faktiska priset (Profitwell, 2021). Betalningsviljan hos en konsument påverkas
av flertalet faktorer exempelvis; ålder, inkomst och medvetenhet (Brécard m.fl.,2009).

Miljöcertifieringar
Miljöcertifieringar i den här uppsatsen syftar till den första typen av miljöcertifiering som är
kopplad till ISO 14024, miljömärkning med symboler, i huvudsak MSC (Miljömärkningar
u.å.).

Sjömat
Med sjömat avser uppsatsen enbart fisk och skaldjur.
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1. Inledning
Följande avsnitt ger en utförlig bakgrund till överfisket och MSC, och hur fisket sker i Sverige.
Fortsättningsvis diskuteras problemet och hur rapporten syftar till att undersöka detta. Slutligen
presenteras två frågeställningar för arbetet och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Efterfrågan på fisk- och skaldjur är idag högre än någonsin förr, och kommer med största
sannolikheten att fortsätta öka under den närmaste framtiden (Guitérrez m.fl., 2012).
Guðmundsson och Wessells (2000) förklarar att den ökade efterfrågan har stimulerat höjda
priser, även när fångsterna minskar vilket gör att fisket är lönsamt på kort sikt. Det ohållbara
fisket har därmed lett till att miljömärkningssystem har implementerats för att skapa en
marknad för hållbar fisk, vilket kommer introduceras i följande avsnitt.
1.1.1 Överfiskets problematik
I dagens samhälle är intresset och efterfrågan för hållbara alternativ större än någonsin
(Changing Market Foundation & Compassion in World Farming, 2019). Sedan tidigt nittiotal
har vi kunnat se att överfisket påverkar biologisk mångfald och den sociala välfärden för
människor. Ett välkänt exempel på detta är torsken i The Great Banks of New Foundland som
nästan försvann helt i slutet av 1900-talet. Detta påverkade inte enbart yrkesfiskarna, utan även
de som jobbade inom grossist- och detaljhandeln, båtkonstruktion och i förädlingsfabriker
(OECD, 2011). Idag, 30 år efter det välkända fiskekollapset, är fortfarande en tredjedel av
världens fiskbestånd överfiskade med fortsatt ökning (FAO, 2020). Dessutom skapas en
obalans i ekosystemet, vilket leder till ytterligare minskning av fiskbestånden (Jackson m.fl.,
2001).
1.1.2 The Marine Stewardship Council
För att ta sig an problemet med överfisket, grundade Världsnaturfonden (WWF) och dåtidens
största leverantör av fryst fisk, Unilever, Marine Stewardship Council (MSC) som etablerades
år 1997 (Ponte, 2012). Det gemensamma målet var att tillse den långsiktiga tillväxten av
globala fiskpopulationer och att säkra välmåendet av de marina ekosystemen (Sutton, 1996).
För att uppnå målet satte MSC upp standarder och kriterier för yrkesfisket. Enligt Sutton
(1996), skulle certifieringen då motivera fiskhandlare att köpa certifierad fisk och konsumenter
1

kunde försäkra sig om att fisken kom från hållbara, miljömedvetna källor. MSC:s uppdrag är
att uppmärksamma och belöna hållbara fiskebruk med användandet av deras logga (MSC,
2018). På den svenska marknaden går det att hitta MSC-märkt fisk i flertalet olika sammanhang
men enligt MSC (MSC, u.å.c) är det gemensamma för samtliga att det tydligt skall framgå att
fisken är certifierad. Detta görs via den standardiserade logotypen (se titelsida) där restauranger
som serverar MSC-märkt fisk visar på detta i sina menyer och fiskdiskar via skyltar eller
etiketter. På MSC-märkta produkter skall varje förpackning vara märkt med MSC-loggan,
spårningskod, samt MSC-text. Att ansöka till MSC-märkningen är frivilligt och processen
sköts av MSC:s ackrediterade och oberoende certifieringsföretag (MSC, 2019a; Ponte, 2012).
Certifieringen är öppen för allt yrkesfiske av alla storlekar som definieras utifrån fiskeart,
redskap och geografisk plats (MSC, 2019a). Fiskeverksamheten som ansöker om att utvärderas
och certifieras kan vara en individuell fiskare, en organisation eller en grupp av organisationer
(MSC, 2019b). Genom tre principer, är fisket hållbart enligt MSC (u.å.a).
MSC:s miljöstandard följer tre principer för certifieringen (MSC, u.å.a):
1.

Hållbara fiskbestånd
Fisket måste säkerställa ett hållbart och långsiktigt bruk, samt att fiskbeståndet förblir
livskraftigt och produktivt.

2. Minimera påverkan på miljön
Fisket måste bedrivas så att välmåendet på de marina ekosystemen fortlever.
3. God fiskförvaltning
Det MSC-certifierade fisket bör respektera och följa lagar samt förbereda sig inför nya
miljöförhållanden.
Genom dessa tre principer, är fisket hållbart enligt MSC (u.å.a). Principerna bedöms av
certifieringsföretagen med hjälp av 28 kriterier som poängsätts från 0-100 (MSC, 2019b).
Uppnår ett fiske certifieringen kommer årliga revisioner att genomföras under de fem år
certifieringen gäller. (MSC u.å.b).
1.1.3 MSC på den svenska marknaden
Hav och Vatten (2021) beskriver hur yrkesfisket i Sverige regleras av den gemensamma
fiskepolitiken och de lagar som sätts inom EU. Under dessa generella regleringar har varje land
inom EU nationella lagar för att reglera fisket. Den gemensamma fiskepolitiken består av tre
2

delar; bevara och förvalta fiskeresurserna, strukturåtgärder för fiskenäringen, samt
marknadsreglering av fiskprodukter. De nationella fiskekvoterna beslutas årligen genom EUförordningar och fördelas sedan ut till fiskarna genom staten. De nationella regleringarna är
mycket detaljerade och inkluderar bland annat vilken maskstorlek på nätet som får användas
beroende på vart fisket sker, vilket fiske det rör sig om samt när på året fisket sker (FIFS
2004:36). Regleringarna inkluderar även vilka redskap som får användas samt fångstens
acceptabla minimi- och maximimått.
Axel Österlund (personlig kommunikation, 20 april, 2022) är ansvarig för inköpen för en
fiskebutik i Göteborgsområdet och berättar i en intervju med författarna att Sveriges största
fiskauktion är lokaliserad i Göteborgs hamn. Det auktioneras ut räkor, kräftor och fisk till
högstbjudande. Enligt Österlund är det ovanligt att matbutiker åker och budar på auktion,
istället köper de färsk fisk från grossisterna som har varit där. På auktionen auktioneras det ut
både MSC-certifierad fisk och icke MSC-certifierad fisk. Alla räkorna på auktionen är MSCcertifierade och nästan alla kräftorna är MSC-certifierade. Enligt MSC (2020) är nästan allt
fiske i Östersjön MSC-certifierat sedan den 1a juli 2020. För att en båt ska få MSC-märkningen
krävs det att de trålar och galler som används vid fisket uppfyller specifika krav (Räkfiskare,
personlig kommunikation, 6 maj, 2022). Trålarna har större maskor (hål i nätet) som tillåter att
småfisk och räkor inte fastnar i nätet. På land kontrolleras fångsten och till havs görs kontroller
av kustbevakningen på räkans storlek.
I hamnen på auktionen får inte fiskarna sätta sitt eget pris (räkfiskare, personlig
kommunikation, 6 maj, 2022). Det är auktionen som styr priset. Österlund som budar på
auktionen förklarar sedan att det är inköpspriset som avgör vad försäljningspriset till kunderna
blir. Priserna bestäms utifrån inköpspriset och specifika procent marginaler.

1.2 Problembeskrivning
Ett omdiskuterat problem med certifieringar och den effekt de har på konsumenter, grundar sig
i dålig kommunikation och den information som ges till konsumenterna (Brécard m.fl., 2009;
Wessels m.fl., 1999). Nedan utvecklas denna problematik i relation till MSC och den kritik
som certifieringen i fråga har bemött.
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1.2.1 Konsumenters relation till miljöcertifieringar
År 2018 gjorde MSC tillsammans med GlobeScan en konsumtionsundersökning som visade
att tre fjärdedelar av den svenska befolkningen äter sjömat (MSC, 2019a). Undersökningen
påvisade att 80% av de sjömatskonsumerande svenskarna anser att det är viktigt att skydda fisk
och skaldjur, och 64% menar att de vill veta om fisken de köper är av hållbart fiskebruk. De
konsumenter som anser att de köper miljömärkt fisk och skaldjur, “ofta” eller “ganska ofta”
står för 87% av de svenska sjömatskonsumenterna, och 54% av den svenska befolkningen
känner igen MSC-märkningen. Sverige har, efter Schweiz, Österrike och Tyskland, den fjärde
högsta medvetenheten och kännedomen om MSC av de 22 länder som undersökningen
inkluderade (MSC, 2019a; GlobeScan, 2018).
Företag använder miljöcertifieringar som ett verktyg för att kommunicera och främja så kallade
gröna konsumenter. Studier har visat att medvetenhet och kännedom inom både
miljöcertifiering och hållbarhet i allmänhet har en positiv inverkan på konsumenters attityd
gällande hållbarhet (Raziuddin m.fl., 2016). Vidare menar Raziuddin m.fl. (2016) att detta
tyder på att om marknadsföringen förbättras och kommunicerar vad certifieringen innebär,
kommer fler konsumenter att välja miljöcertifierade produkter. Certifieringarna som är att
föredra och kan anses vara “starka” är de som har blivit formalistiskt certifierade av en tredje
part (Brécard, 2017). Enligt Brécard (2017) kan konkurrensen mellan starka och svaga
certifieringar i kombination med konsumenters omedvetenhet i ämnet, därmed kan leda till
skadliga effekter på starka certifieringars ekonomiska och miljömässiga fördelar.
1.2.2 Kritik till MSC-certifieringen
Miljöcertifieringar är ofta en kostsam process där fördelarna behöver överstiga kostnaderna.
För småskaliga fiskeverksamheter kan det finnas otillräckliga ekonomiska medel för att betala
för MSC-certifieringen (Wakamatsu & Wakamatsu, 2017). Detta kan även återspeglas i det
faktum att inga fiskerier i låginkomstländer har blivit certifierade utan endast ett fåtal fiskerier
i medelinkomstländer. Det allra flesta MSC-certifierade fiskerierna är verksamma i de nordiska
höginkomstländerna (Ponte, 2012).
När lokalt producerad fisk och MSC-certifierad fisk jämförs kan den lokala fisken värderas
högre av konsumenten. Även om båda alternativen har ambitionen att förbättra fiskbeståndet
så har lokal fisk, tack vare minskad transportsträcka även minskat koldioxidavtryck. Dessutom
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kan lokalt fiske anses återföra större värde till kustsamhällen och även anpassa fångsten efter
vilka arter som de lokala områdena är rika på. (McClenachan m.fl., 2016)
Ponte (2012) lyfter i sin artikel tre aspekter av kritik som har ställts emot MSC. Dessa tre
aspekter är relaterade till MSCs miljömässiga påverkan, täckningen av socio-ekonomiska
problem, samt certifieringen av fisket på sydligare breddgrader. MSC visade sig i studien bidra
till liten positiv miljömässig påverkan och har istället desto större positiv påverkan på de
ekonomiska aspekterna. Vidare sätter inte MSC några socio-ekonomiska krav på
fiskeverksamheter de certifierar eftersom detta hade hindrat den snabba spridningen av
certifieringen. Slutligen diskuteras även MSCs låga etablering inom de sydliga fiskerierna som
står för över halva jordens fiske.
1.2.3 Problemanalys
MSC är ett direkt gensvar till den ohållbara fiskeindustrin. I dagsläget är dokumentation och
undersökningar otillräckliga och bristande för hur svenska konsumenter resonerar gällande
MSC-certifiering på fisk. Det har påvisats att svenska konsumenter besitter en stor
miljömedvetenhet i förhållande till flertalet andra länder och frågan är huruvida denna
medvetenhet kan översättas i betalningsvilja. Blomquist m.fl. (2015) har empiriskt bevisat att
svenska konsumenter är villiga att betala en prispremie på 7% för MSC-certifierad torsk
jämfört med det ocertifierade alternativet, vilket var en relativt blygsam betalningsvilja med
tanke på den antagna miljömedvetenheten (Maesano m.fl., 2020). Denna upptäckt, gavs inte
något större fokus eller analys för Blomquists m.fl. (2015) forskning eftersom den grundade
sig i ett annat perspektiv på prispremier för fiskproducenter. Vår ambition och vårt bidrag till
den existerande forskningen grundar sig därmed i en ökad förståelse för svenska konsumenters
tänk gällande konsumtion av fisk. Den ökade miljömedvetenheten leder till ett antagande om
att svenska konsumenter har en förhållandevis ökad betalningsvilja jämfört med andra
europeiska länder. Denna kandidatuppsats avser att undersöka vilka faktorer som har störst
påverkan på svenska konsumenters betalningsvilja. Uppsatsen avser även att bidra till en
fördjupad förståelse för MSCs slagkraft i Sverige, och tillföra aktuell kunskap för hur svenska
konsumenter resonerar gällande fisk. Genom att klargöra vad det är som driver konsumenter
till att välja hållbar fisk och deras betalningsvilja är vår förhoppning att kunna bidra till att
motivera de fiskeverksamheter som ännu inte är MSC-certifierade till att bli det samt motivera
återförsäljare att prioritera och utöka sitt MSC-certifierade sortiment för en hållbar
fiskkonsumtion.
5

1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse gällande de svenska konsumenternas
inställning till MSC-certifierad fisk och deras vilja att betala prispremier för den. Resultatet för
de svenska konsumenterna i vår undersökning kommer att jämföras med resultat från liknande
undersökningar som genomförts i England, Spanien och Frankrike.

1.4 Frågeställningar
Följande frågeställningar kommer undersökas och besvaras under arbetets gång.
i) Hur stor är svenska konsumenters betalningsvilja för MSC-certifierad fisk?
ii) Vilka faktorer har störst påverkan på betalningsviljan, och vilka samband kan
urskiljas?
-

Hur skiljer sig dessa faktorer från andra länder i Europa?

1.5 Avgränsningar
Fokuset för uppsatsen specificerades till den svenska fiskmarknaden, och inkluderade en
fiskehandlares perspektiv och en räkfiskares perspektiv. För rapporten var det inte relevant att
innefatta andra producenter i fiskkedjan eftersom analysen grundas i ett konsumentperspektiv.
Den digitala enkäten begränsades till de svenska fiskkonsumenterna. För att kunna jämföra
studiens resultat, inkluderades studier från England, Spanien och Frankrike i den teoretiska
referensramen för att ge en djupare förståelse för skillnader i motivationer. Arbetet täcker
endast in MSC som miljöcertifieringen och därmed enbart vildfångad fisk. Uppsatsen
inkluderar fortsättningsvis endast ett konsumentperspektiv vilket innebär att litteratur gällande
ett producentperspektiv inte anses vara relevant för studien.
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2. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen består av Guðmundsson & Wessells (2000) teoretiska
prispremiumfunktioner

samt

Adrita

och

Mohiuddin

(2020)

studie

om

medvetet

konsumentbeteende. I teorin inkluderas även Brécards m.fl. (2009) tre avgörande faktorer till
grön efterfrågan samt den sociologiska profilen för den gröna fiskkonsumenten. Studier från
England, Spanien och Frankrike berörs dessutom som underlag för jämförelse.

2.1 Betalningsvilja kopplat till prispremier
Den ökade efterfrågan på fisk och skaldjur har bidragit till överexploateringen av fisket genom
att de ökande priserna håller industrin livskraftig även när fångsterna minskar (Guðmundsson
& Wessells, 2000). Detta tillåter fiskare att fortsätta sin verksamhet, åtminstone kortsiktigt.
Därav har initiativ som MSC, trätt i kraft för skapa ett marknadsbaserat incitament för hållbart
fiske, enligt Guðmundsson och Wessells (2000). Den minskade efterfrågan på ocertifierade
produkter kommer leda till minskande priser, och därmed öka incitamentet för
fiskeverksamheter att ingå i ett certifieringssystem för att utnyttja prispremierna. Det som avgör
effektiviteten för certifieringssystemet är kriterierna som certifieringen baseras på, och på
konsumenters förståelse och kunskap om certifieringen (Guðmundsson & Wessells, 2000).
Guðmundsson och Wessells (2000) utformar en funktion baserat på ett antagande att
konsumenter mottar en förhöjd nytta från att konsumera fisk över en miniminivå på
fiskbeståndet, och är villiga att betala prispremier för certifierade fiskprodukter. Ett stort
fiskbestånd indikerar på ett välmående ekosystem och därav har författarna valt att använda
följande som ett mått på hållbarhet eftersom det bäst representerar ett ”hållbart fiske”. Genom
denna nyttofunktion antar Guðmundsson och Wessells (2000) att nyttan från att konsumera
fisk och nyttan från att fisken kommer från ett hållbart fiske inte har någon korrelation. Nyttan
och tillfredsställelsen från att konsumera fisk från hållbart fiske kommer av informationen om
hållbarhet på produkten, och resulterar i en större betalningsvilja från konsumenternas håll
(Guðmundsson & Wessells, 2000).
Vid tidpunkten då Guðmundsson och Wessells (2000) skrev sin vetenskapliga artikel fanns
inga miljömärkningssystem på plats, vilket innebar att författarna inte kunde genomföra en
empirisk undersökning. I stället utformade de samtliga antaganden och hypoteser om verkan
av miljömärkningssystem på hållbarheten inom fiskets resurser.
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Guðmundsson och Wessells (2000) drog slutsatsen att två viktiga antaganden måste göras för
att deras teorier och funktioner ska anses giltiga. Det första antagandet berör att det kommer
existera en prispremie för den certifierade produkten över den icke certifierade produkten. Det
andra antagandet menar på att den certifierade produkten bör kunnas särskiljas från den
ocertifierade, och måste vara pålitlig för konsumenter. Detta anser författarna kan uppnås med
ett välfungerade certifieringssystem och konsumentutbildning.
Guðmundsson och Wessells (2000) menar slutligen på att en konstant prispremie inte kommer
frambringa ett ökat fiskbestånd, eftersom en sådan certifiering inte kommer ge incitament till
att bygga upp fiskbeståndens storlek. Dock menar de båda på att det är nästintill omöjligt att
bygga upp ett certifieringssystem där prispremien är en funktion av fiskbeståndets storlek, och
att det i realiteten är mer troligt att prispremien är konstant.

2.2 Ekologiskt medvetet konsumentbeteende
Grön konsumtion är enligt Adrita och Mohiuddin (2020) relaterat till miljömässigt ansvarsfull
konsumtion där konsumenter överväger miljöpåverkan och användning av produkten samt
återvinning, eller där konsumenten använder sig av olika gröna tjänster. En grön konsument
skiljer sig från den typiska konsumenten då denne tar hänsyn till de offentliga konsekvenser
som dess privata konsumtion kan leda till. Den gröna konsumenten försöker även att använda
sin köpkraft till att bidra till sociala förändringar. Adrita och Mohiuddin (2020) förtydligar
dessutom att även om information kring miljön är spridd så förlitar sig konsumenten mer och
mer på miljömärkta varor med märkningar från företag, organisationer samt regeringar. Detta
visar sig tydligt då kunskap om miljömärkningar har bidragit till en stor ökning i köp av
organiskt märkt kött, med ursprung i konsumenters attityder till djurs välmående. Vidare sågs
konsumenter endast prioriterar miljömärkta produkter från organisationer som de anser vara
pålitliga.
Även om konsumenters miljömässiga medvetenhet har ökat tillsammans med deras positiva
attityd till hållbarhet och gröna produkter, menar Adrita och Mohiuddin (2020) på att
marknaden för gröna produkter bibehåller samma andel, på 1-3 %, av den totala marknaden.
Detta visar på ett gap mellan konsumenters uttryckta preferenser och deras verkliga köp, vanligt
benämnt “green purchasing inconsistency” eller “green attitude-behaviour gap”. I studien drar
Adrita och Mohiuddin (2020) slutsatsen att konsumenters gröna köpbeteende beror mycket på
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ekologiska perspektiv och utvärdering av olika produkter i samband med situationella faktorer.
För att ta reda på vad som leder till att en konsument väljer att köpa gröna produkter använde
sig Adrita och Mohiuddin (2020) av “motivation-ability-opportunity” (MAO) modellen i sin
studie. Modellen använder sig av två konstruktioner; förmåga och möjlighet. Förmåga tar
hänsyn till både vana och kunskap, möjlighet handlar istället om underlättande förhållanden
eller “möjlighet” till att genomföra beteendet. Enligt modellen kommer konsumenters positiva
inställning endast att leda till ett önskvärt beteende om konsumenten i fråga har förmågan och
möjligheten till att utföra beteendet. Grönt köpbeteende kommer därav inte att ske om inte
konsumenten har gröna produkter lättillgängliga. Utöver detta behöver konsumentens
personliga och situationella faktorer räknas in (Adrita & Mohiuddin, 2020).
Resultatet från Adrita och Mohiuddin (2020) studie visar på att generell kunskap kring
miljöproblem inte hade någon påverkan på ekologiskt medvetet konsumentbeteende. Istället
visade det sig att konsumenters inställning påverkades starkt av deras kunskap om
miljömärkningar, certifieringens ursprung och deras tillit till certifieringen. Studien visade
även att möjlighet inte hade någon påverkan på köpbeteendet, tillgänglighet och lågt pris visade
sig inte bidra till köpet. I Europa och andra utvecklade länder visade sig konsumenter vara
villiga att betala en prispremie för miljövänliga produkter, samtidigt var priskänslighet den
största faktorn till ett grönt köpbeteende i Sydafrika. Genom studien drog Adrita och
Mohiuddin (2020) slutsatsen att den största bidragande faktorn till ett grönt konsumentbeteende
var baserat på förmåga och konsumentens kunskap om miljömärkning. Konsumentens vana av
att köpa miljövänliga produkter och dess kunskap om dessa produkter styr relationen mellan
miljömässig attityd och det slutgiltiga miljömässiga konsumentbeteendet.

2.3 Den gröna fiskkonsumenten
Konsumenters miljömedvetenhet har sedan tidigt 2000-tal ökat betalningsviljan för “gröna”
produkter och därmed skapat en “grön” efterfrågan. Brécard m.fl. (2009) analyserar den
europeiska konsumentefterfrågan för miljöcertifieringar inom fisk-och skaldjurssektorn, och
definierar “ grön” efterfrågan som efterfrågan av fisk som har fångats med miljövänlig teknik
och som bär en specifik märkning. Brécard m.fl. (2009) menar på att de avgörande faktorerna
för grön efterfrågan kan delas in i inre konsumentmotivation, konsumentpreferens och
konsumentbegränsning. Brécard m.fl. (2009) förklarar konsumenters inre motivation med hjälp
av Frey och Stutzers (2006) modeller som länkar miljömoral och motivation. Konsumenters
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inre motivation kan därmed beskrivas som en altruistisk syn på konsumtion, och att konsumtion
av “gröna” produkter är fördelaktigt för andra (Brécard m.fl., 2009; Frey & Stutzer, 2006). Den
inre motivationen kan också uppstå av socialt delade uppfattningar som rör individualistiskt
beteende, samt den direkta tillfredsställelsen av att konsumera “grönt”. Brécard m.fl. (2009)
förklarar fortsättningsvis att betalningsviljan för konsumenter skiljer sig från konsument till
konsument, och den ekologiska medvetenheten förhåller sig till den privata inkomsten (Brécard
m.fl., 2009). Konsumentens inkomst och budget blir ett viktigt inslag i konsumentens
handlande eftersom miljövänliga och gröna produkter oftast är dyrare än de mindre
miljövänliga alternativen. Brécard m.fl. (2009) menar att konsumenter kan föredra gröna
produkter men köper billigare konventionella produkter på grund av deras låga inkomst.
Information om produkters livscykel är oftast otillräcklig och svårtolkad för konsumenter vilket
kan resultera i misstro till miljöcertifieringar och minskade köp av gröna produkter.
Med de sistnämnda perspektiven på konsumenters motivationer i åtanke, utförde Brécard m.fl.
(2009) en undersökning på europeiska konsumenters gröna efterfrågan på fisk. Resultatet från
studien som genomfördes med en konsumentenkät visade på ett samband mellan
betalningsvilja för miljöcertifieringar, fiskens färskhet och det geografiska ursprunget.
Författarna fann att konsumenter som värdesätter miljöcertifieringspolicys, är mer
uppmärksamma på prisskillnader på fisk, vilket författarna förvånades av då den sociologiska
profilen för en pro-eko konsument oftast är av högre socioekonomisk tillhörighet med en lägre
priskänslighet. Avslutningvis, drog Brécard m.fl. (2009) slutsatsen att den generella
sociologiska profilen för den “gröna fiskkonsumenten” var en ung, välutbildad kvinna som har
en medvetenhet och en medkänsla för de marina resurserna.

2.4 Resultat av tidigare forskning från andra länder
Den vetenskapliga litteraturen som undersöker olika nationaliteters inställning, konsumtion
och betalningsvilja är bred, speciellt inom Europa. I följande avsnitt beskrivs olika resultat av
litteraturstudier från tre olika europeiska länder gällande konsumentens val av fisk.
2.4.1 Konsumenters preferenser i England
Jaffry m.fl. (2004) har studerat brittiska konsumenters gensvar till introduktionen av
miljöcertifierad sjömat på marknaden. Studien visar på insikter gällande produktdifferentiering
i främjandet av hållbart fiske. Undersökningen genomfördes med en Choice Experiment- enkät
för att ta fram hur hållbarhet och certifieringar påverkar konsumenters val av fisk (Jaffry m.fl.,
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2004). Intervjurespondenterna fick välja mellan valkort som representerade olika fiskprodukter
med olika attribut. Varumärke på produkten, huruvida den är vildfångad, och vilken certifierare
hade marginellt liten påverkan på konsumentvalet. Kvalitets-och miljöcertifieringar och
fiskens ursprung, hade större påverkan. Jaffry m.fl. (2004) drog därmed slutsatsen att
konsumenters positiva inställning till hållbara fiskebruk och miljöcertifieringar är en viktig
insikt för aktörer på fiskmarknaden i form av möjliga marknadsandelar. För att certifieringarna
ska vara framgångsrika i att stödja hållbart fiske så måste dessa vara objektiva och pålitliga för
konsumenterna.
2.4.2 Konsumenters preferenser i Spanien
För att undersöka konsumenters betalningsvilja och vilka attribut som påverkar
konsumenternas uppskattade värde av sjömat, genomförde Fernández-Polanco m.fl. (2013) en
undersökning i Santander, norra Spanien. Studien undersökte konsumenters val baserat på pris,
ursprung, fångstmetod, miljöaspekt och hälso-och säkerhetsaspekt på havsbrax. Ursprunget
syftar till om fisken är inhemsk eller importerad, och fångstmetod innefattar om fisken är odlad
eller vildfångad. Attributen påvisades ha ovanstående rangordning från det viktigaste till det
minst viktiga. Dock hade alla attribut signifikant påverkan på konsumenternas val.
Miljöaspekten definieras i studien som hållbart fiske i enlighet med att fiskbestånden bevaras,
optimala fiskenivåer är säkrade och att långvarigt förorening undviks (Fernández-Polanco m.fl.
2013).
2.4.3 Konsumenters preferenser i Frankrike
År 2016 genomförde Salladarré m.fl. (2016) en studie som testade miljöcertifieringars potential
inom fisk och skaldjur, med fokus på betalningsvilja för färsk fisk. Författarna menade att en
uppskattning på konsumenters betalningsvilja för miljöcertifierad fisk är avgörande för att
förstå efterfrågan. Salladarré m.fl. (2016) syftade till att denna förståelse kunde översättas i
prispremier som skulle kunna täcka kostnaderna för miljömärkningen. Studien genomfördes
med en enkät för att testa franska konsumenters köpintentioner för miljömärkt färsk sjömat.
Resultatet indikerade på att inkomsten påverkar betalningsviljan signifikant, och att en högre
utbildningsnivå inte är fördelaktigt för betalningsviljan, vilket författarna konstaterade var
förvånansvärt. Ålder har ingen signifikant påverkan, till skillnad från civilståndet som har en
större påverkan på betalningsviljan. Salladarré m.fl. (2016) kunde slutligen konstatera att
personer som bor längre från kusten och havet har en större betalningsvilja. Detta kan förklaras
av närheten till fisket, eftersom fisksamhällen ofta uppfattar miljöförvaltning som ett ytterligare
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hinder, och att de själva har ett stort förtroende för deras fiskebruk (Salladarré m.fl., 2016).
Den maximala prispremien som fransmännen var villiga att betala för miljöcertifierad, färsk
fisk-och skaldjur kunde därmed uppmätas till 10%.

2.5 Sammanställning av resultat
Följande tabell sammanställer information från tidigare hänvisade studier.
Tabell 1. Faktorer som påverkar fiskinköpen, sett utifrån land

Land
England

Påverkande faktorer
● Fiskens ursprung

Typ av fisk
fryst

torsk,

Studie
kolja

och Jaffry m.fl. (2004)

● Att fisken har en Alaska Pollock
certifiering
Spanien

● pris

Havsbrax

Fernández-Polanco

● ursprung

m.fl. (2013)

● fångstmetod
Frankrike

● Inkomst

färsk

fisk

(marulk, Salladarré m.fl. (2016)

● Civilståndet

hummer och sjötunga)

● Närhet till hav
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3. Metod
Metoden diskuterar vald forskningsstrategi, empiriinsamlingen, bearbetning av resultat och
metodbegränsningar för studien.

3.1 Forskningsstrategi
Rapporten förhåller sig huvudsakligen till ett kvalitativt tillvägagångssätt men har även
kvantitativa inslag. Den kvalitativa forskningen beskrivs enligt Patel och Davidson (2019) som
upptäckten av nya problem och möjligheter och som ett vetenskapligt driv till att djupare förstå
den studerade situationen, som även anses vara i tydlig linje med rapportens avsikt.
Empiriinsamlingen har dock ett mer kvantitativt handlingssätt, i form av en enkät med betoning
på numerisk data. Enkäten har även kvalitativa tendenser som söker svar på konsumenters
preferenser och beteendemönster.
Denna forskningsstrategi ansågs passande för arbetet eftersom rapporten söker svar på
konsumentpreferenser och samband. Kvalitativa forskningsmetoder passar bra för smala och
djupa frågeställningar (Klingberg & Hallberg, 2021), vilket överensstämmer med rapportens
forskningsfrågor. Dock passade det bäst för studien att samla in data genom en enkät, som till
viss del kan anses tillhöra den kvantitativa forskningsstrategin där mätning står i fokus (Bryman
& Bell, 2017). Därav kan rapporten även ha tendenser till kvantitativa metoder.
Vanligt för kvalitativa studier är att man följer ett induktivt arbetssätt (Bryman & Bell, 2017).
Bryman och Bell (2017) menar att man använder sig av grundad teori och med hjälp av
kvalitativ data så kan man dra generella slutsatser från observationerna. Fastän denna rapport
anses ha tendenser till induktiva strategier, anses det abduktiva tillvägagångssättet mer
passande. Abduktivt tänkande undviker begränsningar som tillhör de två andra
förhållningssätten, induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2017). Abduktion finnes
någonstans mittemellan induktion och deduktion och beskrivs som ett samspel mellan
empiriska tolkningar och teoretisk begreppsutveckling (Capélan & Göransson, 2021).
Eftersom denna studie grundar sig i tidigare forskning och teori, samt empiriska observationer
och tolkningar som simultant skapar en förståelse för verkligheten, antas rapportförfattarna
främst ha använt en abduktiv ansats.
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3.2 Litteraturstudie
Studien inleddes med en omfattande litteratursökning och utforskande läsning från digitala
webbsidor som Google Scholar men även Göteborgs Universitets egna sökmotor, Supersök.
För att snabbt kunna söka efter, samt hitta relevanta artiklar valdes ett antal nyckelord ut. Dessa
inkluderade ord som; “MSC”, “eco-labeling”, samt “consumer behaviour”. Ett stort fokus i
urvalet av artiklar lades på årtalen de publicerades eftersom artiklar före 2000-talet ansågs vara
av låg relevans för studien. Urvalet av den vetenskapliga informationen gjordes i riktlinje med
frågeställningarna med avsikten till att utforska ämnet i en bredare mening. Tidigt i arbetet
ansågs Guðmundsson och Wessells (2000) teori om premiumfunktioner relevant för rapportens
syfte. Vidare inkluderades Brécards m.fl. (2009) artikel och Adritas och Mohiuddins (2020)
studie i den teoretiska referensramen. För rapporten var det även av vikt att beskriva tidigare
studier från andra europeiska länder för att sedan kunna jämföra resultatet med dessa och dra
slutsatser om skillnader och likheter. Av ett stort urval på liknande studier som undersökt
konsumenters preferenser på fisk, utsågs två studier från England, en från Spanien och en från
Frankrike som lämpliga för en vidare jämförelse. Genom att inkludera länder och kulturer som
både är olika och lika Sveriges, ger detta en bra grund för en givande diskussion.

3.3 Datainsamlingsmetod
Insamlingsmetoden för det empiriska materialet baserades till största del på en
konsumentundersökning som gjordes digitalt på Google Forms. Två intervjuer genomfördes
dessutom för att undersöka hur fiskinköpen och fisket går till på den svenska marknaden.
Insamlingsmetoden för den digitala undersökningen följde ett kvantitativt arbetssätt.
3.3.1 Intervjuer
Den första intervjun hölls den 20 april 2022 med Axel Österlund, fiskhandlare och ansvarig för
fiskinköp för en fiskebutik i Göteborgsområdet. Intervjun varade i ca. 40 min på zoom och
spelades in på godkännande av intervjurespondenten (se bilaga 2). Avsikten med intervjun var
att skapa en tydligare bild av fiskenäringen och hur den svenska fiskmarknaden sköts. Denna
information användes i bakgrunden för rapporten samt delvis i resultatet.
Den andra intervjun hölls den 6 maj 2022 med en räkfiskare som önskade vara anonym.
Intervjun hölls digitalt på zoom, och varade i ca. 30 min. Intervjun spelades in på godkännande
av intervjurespondenten (se bilaga 3). Intervjuns syfte presenterades för intervjurespondenten
och dennes bidrag förklarades för arbetet. Syftet innefattar ett kartläggande av den svenska
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fiskenäringen och insikter från en fiskare, med fokus på MSC. Informationen från intervjun
användes i rapportens bakgrund.
Intervjupersonerna kontaktades av rapportförfattarna med hänvisning av personliga kontakter.
Båda intervjuerna höll god forskningsetik. Intervjupersonerna informerades om intervjuns
syfte, samt fick förfrågan om anonymitet för att ge största möjliga konfidentialitet (Patel &
Davidson, 2019). Intervjuerna följde en flexibel intervjuguide med olika teman, och så kallad
“tratt teknik”. Tratt-teknik innebär att intervjun börjar med stora, öppna frågor för att sedan gå
över till mer smala och specifika frågor (Patel & Davidson, 2019). På sätt får
intervjurespondenten en mjuk introduktion till ämnet. Intervjufrågorna var semi-strukturerade
och följde en viss grad av standardisering. Standardisering berör frågornas utformning och
inbördes ordning (Patel & Davidson, 2019), som i detta fallet innebar redan utformade
intervjufrågor som lämnade god plats för följdfrågor. Semi-struktur tillåter en obestämd
ordning på intervjufrågorna samt att intervjupersonen tillåts maximalt utrymme att svara och
tolka inom (Patel & Davidson, 2019; Bryman & Bell, 2005).
Intervjuerna inleddes med bakgrundsinformation, eftersom detta har vikt för sammanhanget
(Bryman & Bell, 2005). Intervjun transkriberades sedan med anledning till diverse fördelar.
Dessa fördelar innefattar en noggrannare analys av respondentens svar, och därmed en högre
pålitlighet för intervjun (Bryman & Bell, 2005). Bryman och Bell (2005) poängterar dock att
intervjupersonen kan hämmas av vetskapen att intervjun spelas in, vilket är viktigt att beakta.
3.3.2 Intervjuernas trovärdighet
En fördel med ostrukturerade metoder, eller som i detta fallet, semistrukturerade intervjuer, är
graden av flexibilitet (Bryman & Bell, 2017). Dock finns det andra aspekter som påverkar
intervjuernas trovärdighet. Bryman och Bell (2017) förklarar att trovärdigheten består av
delkriterier som hör till den kvalitativa forskningen. Däribland diskuteras tillförlitligheten för
den verklighet som målas upp av intervjupersonerna. För detta arbete anses dock
tillförlitligheten vara stor, eftersom intervjupersonerna har kunskap och erfarenhet inom
området. På de frågor som de själva är osäkra, styrks informationen med andra digitala
sekundärkällor. Intervjuernas pålitlighet, och tolkning av resultat anses dessutom också vara
av god kvalitet då intervjuerna har transkriberats.
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3.3.3 Digital enkät
En konsumentundersökning genomfördes med Googles verktyg, Google Forms. Enkäten var
tillgänglig i nio dagar, mellan den 23 april och den 2 maj 2022. Under den tiden samlades det
in totalt 113 svar, varav 108 svar sedan blev relevanta för resultatet. Eftersom att syftet med
uppsatsen är att kartlägga konsumenters preferenser och betalningsvilja gällande MSCcertifierad fisk har de som angett att de inte själva konsumerar fisk sorterats ut och resultatet
baseras på de 108 respondenter som gör det. Målet var att uppnå minst 100 svar till
undersökningen, eftersom detta ansågs rimligt och uppnåeligt. Med mer än 30 svar kan
dessutom urvalet anses vara normalfördelat (Lantz, 2012).
Den digitala enkäten hade en hög grad av strukturering, vilket är vanligt förekommande för
surveyundersökningar (Bryman & Bell, 2005). Enkäten utformades med en så kallad
tvärsnittsdesign eller surveydesign. Med detta menas insamling av data från mer än ett fall vid
en tidpunkt för att se kopplingar mellan olika variabler som sedan kan ge olika
sambandsmönster (Bryman & Bell, 2005).
Fördelen med webbenkäter är att det är lättillgängligt för respondenten och ett praktiskt sätt att
samla in svar på en kort tid (Wenemark, 2017). Innan enkäten publicerades och blev tillgänglig
för respondenterna skickades enkätfrågorna för granskning till handledare. Efter feedback och
justeringar av frågor så testades enkäten för en person. Därefter lades enkäten upp på
rapportförfattarnas sociala medier. Att testa enkäten på detta sätt gynnar både
enkätrespondenterna och användningen för resultatet (Wenemark, 2017).
3.3.4 Utformning av enkätfrågor
Enkäten utformades med totalt 16 frågor, och fem quizfrågor av sant och falskt-karaktär (se
bilaga 1). Samtliga frågor var obligatoriska med slutna svarsalternativ. Att använda tvingade
frågor på detta sätt kan anses negativt eftersom respondentens grad av frivillighet begränsas
(Wenemark, 2017). Dock gjordes den bedömning att detta var nödvändigt för
empiriinsamlingen. Frågorna inkluderade matrisfrågor för att söka svar på hur ofta
respondenterna köpte fisk och rangordningsfrågor för att förstå vad respondenterna prioriterade
i deras köp. Rangordningsfrågor kan ibland uppfattas som krävande och komplicerade (Hagevi
& Viscovi, 2016). Hagevi och Viscovi (2016) förklarar att det då finns risk för missförstånd
och internbortfall. Frågor som täckte in lön och ålder utformades med kvotskala med lika stora
intervaller. I största utsträckning användes nominalskala, vilket är vanligast förekommande för
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enkäter (Wenemark, 2017). Enkätfrågorna inkluderade kryssfrågor med ett svar eller flera
svarsalternativ. På frågan om sysselsättning (fråga 8, bilaga 1) användes flervalsfrågor eftersom
detta är sant för vissa av respondenterna. Flyktfrågor som Vet ej och Inte aktuellt undveks med
anledning till alla frågor i enkäten hade relevans och krävde ett svar. I enlighet med Wenemarks
(2017) tips för kulturoberoende frågor undveks frågor med vaga begrepp, som exempelvis
sällan och ofta. För tre av enkätfrågorna krävdes endast ja-och nej svar.
Enkätfrågorna baserades på tidigare genomförda enkäter, främst Brécards m.fl. (2009), inom
samma forskningsområde för att kunna ge materialet från undersökningen en viss grad av
jämförbarhet (se bilaga 1). Dessa innefattade frågor om kön, ålder, utbildning, profession och
inkomst. Justeringar gjordes utefter behov. Resterande enkätfrågor baserades på rapportens
frågeställningar och använda teorier. Svarsalternativen som gavs för respondenternas
betalningsvilja gentemot MSC-certifierad fisk grundade sig i Blomquists m.fl. (2015)
konstaterande om svenska konsumenters betalningsvilja. För att sedan undersöka svenska
konsumenters grad av betalningsvilja sattes rimliga procentpålägg på utgångspriset.
Utgångspriset för ocertifierad fisk, i detta fallet torsk, hämtades från CityGross e-handel.
Eftersom tidigare forskning hade gjorts på fryst MSC-certifierad torsk (Blomquist m.fl., 2015)
och torsk tillhör en av de fiskarter som svenskar konsumerar mest av (MSC, 2019a) ansågs
detta som det bästa alternativet för en enkätfråga (se enkätfråga 15 och 16, bilaga 1).
3.3.5 Enkätens reliabilitet och validitet
För att få ett så rättvisande resultat av enkäten som möjligt inleddes den med en fråga om
respondenten själv konsumerar fisk eller ej. Den interna validiteten, som rör kausaliteten
mellan variabler i enkäten (Bryman & Bell, 2005), och som är viktigt för resultatet i arbetet,
förlitar sig i stor utsträckning på att enkätrespondenterna svarar sanningsenligt. I brist på ärliga
svar i enkäten kan den externa validiteten, som täcker slutsatser och generaliseringar (Bryman
& Bell, 2005), även påverkas negativt.
Reliabiliteten för den digitala enkäten handlar om hur väl felvärden hanteras (Patel &
Davidson, 2019). Likväl som det finns ett begrepp kallat intervjuareffekt som problematiserar
reliabiliteten i intervjuer (Patel & Davidson, 2019), antas att denna effekt även uppstår i syfte
av enkäten. Respondenterna förstår vad som förväntas av dem, och vilka av svaren som är
åtråvärda, vilket då resulterar i att svaren avviker från sitt “sanna värde” (Patel & Davidson,
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2019). Enkätens reliabilitet påverkas även av respondenternas potentiella misstolkning och
missuppfattning av instruktionerna.
För resultatets reliabilitet är det viktigt att generaliserbarheten är så hög som möjligt, för att
sedan kunna dra slutsatser om den stora populationen (Patel & Davidson, 2019), vilket i detta
fall är den svenska befolkningen. Enligt Patel och Davidson (2019) innebär bekvämlighetsurval
de respondenterna som finns tillgängliga för forskaren. Urvalet för enkäten kan därmed till viss
del definieras utifrån detta begrepp eftersom enkäten delades på forskarnas sociala medier, där
deras personliga kontakter exponerades av studien. Av denna anledning kan urvalets
representativitet även ifrågasättas (Bryman & Bell, 2005).
3.3.6 Urval
Eftersom enkätens data till största del ligger som grund för resultatet är det även av vikt att
beakta risken för skevhet. Med detta menar Bryman och Bell (2017) att ett skevt urval inte
representerar den population utifrån vilken stickprovet drogs. För detta arbete avser stickprovet
på 108 personer representera den svenska befolkningen, vilket kan anses osannolikt. Med tanke
på att kvinnor är överrepresenterade av enkätrespondenterna bör detta beaktas för senare
tolkning och generaliserbarhet. Troligtvis är det också många studenter som har svarat på
enkäten, eftersom rapportförfattarna själva är studenter. Detta kan eventuellt också äventyra
resultatets validitet och generaliserbarhet, eftersom studenter har en större benägenhet till ett
visst kognitivt fokus på att ange “rätt” svar (Bryman & Bell, 2017).

3.4 Bearbetning av enkätsvar
Datan från enkäten överfördes till Google Sheets (motsvarande Microsoft Excel) för avläsning
av informationen. Enkätsvaren presenterades i diagram i Google Forms. Samma diagram
användes i resultatdelen för presentera data för bakgrundsvariabler.
För att visa på samband mellan flera enkätsvar, krävdes en mer tidskrävande metod. Relevant
data klistrades då in i ett separat blad i samma kalkylark i Google Sheets. Därefter sorterades
svaren så att samma intervall eller kategori var i anslutning till varandra. För varje kategori
(exempelvis; kvinnor med gymnasieexamen) drogs ett medelvärde av den prispremie som
denna kategori var villiga att betala. Det gjordes ett sambandsdiagram mellan kön, utbildning
och betalningsvilja för fryst fisk (se figur 13) och en för färsk fisk (se figur 14). Även diagram
för att visa samband mellan kön, ålder och betalningsvilja upprättades (se figur 15 och figur
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16). På samma sätt skapades stapeldiagram för att visa samband mellan kön, inkomst och
betalningsvilja (se figur 17 och figur 18), samband mellan endast inkomst och betalningsvilja
(se figur 19) och närhet till hav och betalningsvilja (se figur 20). För könsuppdelningen
sorterades svar som Annat bort i sambandsdiagrammen, eftersom det blev problematiskt att
presentera detta. Anledningen till att det alternativet angavs som svarsalternativ i enkäten var
av känslighetsåtgärd. Eftersom endast en person svarade Annat ansågs inte bortfallet märkbart
påverka resterande data. På samma grunder sorterades Grundskoleutbildning bort i figur 13
och figur 14. I resultatet för rapporten presenterades dessutom inte all data från enkäten,
eftersom vissa faktorer ansågs ha mindre relevans för analysen. Exempel på detta var frågan
om antal barn och delad ekonomi för matkonto (se bilaga 1).
För att slutligen hitta samband mellan konsumenters kunskap om MSC och det globala
fiskbeståndet, och betalningsviljan användes information från enkätens quiz. Quizfråga 3 (se
bilaga 1) sorterades bort. Anledningen till detta var att denna fråga inte sade något specifikt
om respondenternas kännedom om MSC. Frågan inkluderas i quizet med orsak till att bibehålla
respondenternas engagemang och intresse, men hade inte en större relevans för deras kunskap.
Med hjälp av Google Sheets, sorterades respondenterna utefter hur många rätt de hade på quizet
(se figur 17), men antagandet att de som hade färre fel på quizet hade en större kunskap och
medvetenhet till MSC och fisket i allmänhet. Med denna information kunde sedan ett
medelvärde på prispremie upprättas för varje enskild grupp av respondenterna. Grupperingen
baserades på antal fel på quizet. Informationen presenterades i ett stapeldiagram där skillnaden
mellan färsk och fryst fisk kunde urskiljas (se figur 18).

3.5 Metodbegränsningar
Litteratursökningen för arbetet var till synes svår och tidskrävande. Området på forskningen är
stort och det var till en början problematiskt att sortera ut relevanta artiklar för
forskningsfrågorna. De tre vetenskapliga artiklarna som sedan fick utgöra den teoretiska
referensramen är alla “peer-reviewed” och finns i Göteborgs Universitet databas, Supersök.
Detta ökar på artiklarnas trovärdighet, dock har de spridda publiceringsår vilket kan påverka
relevansen. Eventuella felkällor för enkäten inkluderar sammanfattningsvis samplingsfel, som
uppstår vid icke-representativt urval, och fel vid datainsamling, som innefattar oklara
frågeformuleringar och instruktioner i enkäten (Bryman & Bell, 2017).
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4. Resultat
I följande avsnitt presenteras svaren från enkäten, sammanställt i diagram.

4.1 Bakgrundsinformation
Nedan beskrivs de bakgrundsfaktorer från respondenterna som anses relevanta för en intressant
analys och diskussion. Informationen presenteras i cirkel-och stapeldiagram.
4.1.1 Respondenternas kön
Andelen kvinnor av enkätens 108 respondenter är 75 % och andelen män 24,1 %, 0,9 % av
respondenterna definierar sig som annat. Det motsvarar 81 kvinnor, 26 män och en annan. I
figur 1 nedan framgår det att det finns en tydlig skillnad i könsfördelning.

Figur 1. Respondenternas könsfördelning

4.1.2 Respondenternas ålder
Majoriteten av respondenterna befinner sig i åldersspannet 15-25 år, de utgör 47,2 % och är 51
stycken. Det näst mest representerade intervallet är 26-35 år gamla, de utgör 25 % av
respondenterna och är 27 stycken. Som framgår i figur 2 nedan är en tydlig majoritet av
respondenterna 35 år eller yngre. I figur 2 framgår även att fördelningen mellan åldersspannen
46-55 år och 56-65 år är något jämnare samt att åldersspannen 36-45 år och äldre än 65 år är
underrepresenterade med endast 3,7 respektive 2,8 %.
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Figur 2. Respondenternas ålder

4.1.3 Antal personer i hushållet som respondenterna köper mat till
Som framgår i figur 3 nedan köper en stor majoritet av respondenterna mat till 2 personer eller
enbart sig själv, detta motsvarar andelen 43,5 % respektive 38 %. Endast ett fåtal köper mat till
mer än 2 personer vilket utgör totalt 18,5 %.

Figur 3. Antal personer i hushållet som respondenterna köper mat till.

4.1.4 Respondenternas utbildning
Andelen personer som har en högskole- eller universitetsexamen är 68,5 % och utgörs av 74
personer. 33 personer motsvarande 30,6 % innehar en gymnasieexamen, och en mycket liten
andel har endast grundskoleutbildning. Detta framgår nedan i figur 4 .
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Figur 4 . Respondenternas utbildningsnivå

4.1.5 Respondenternas sysselsättning och profession
I figur 5 nedan framgår det att majoriteten av respondenterna är antingen studenter, eller
heltidsanställda. Andelen respondenter som utgörs av studenter är 49 stycken vilket motsvarar
45.4 %. Av dessa studenter är 32 enbart studenter, 14 stycken är utöver studierna även anställda
på deltid och en är både student och anställd på heltid. Slutligen är 39 respondenter,
motsvarande 36,11% enbart anställda på heltid.

Figur 5 . Respondenternas sysselsättning och profession

4.1.6. Respondenternas inkomst
Som framgår i figur 6 nedan är fördelningen mellan de olika inkomstintervallen relativt jämnt
fördelad, endast de som tjänar mer än 42 000 kr i månaden är avsevärt mindre än de andra.
Inkomsten motsvarar respondenternas bruttoinkomst.
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Figur 6 . Respondenternas inkomst

4.2 Respondenternas köppreferenser och relation till fisk
För att kunna besvara forskningsfrågorna har respondenterna fått besvara ett antal frågor som
ger en indikation på hur ofta de köper fisk, vilka faktorer de prioriterar vid köpet samt deras
närhet till havet.
4.2.1 Närhet till hav

Majoriteten av respondenterna, 71,3 % anger att de bor nära kusten och har lätt tillgänglighet
till hav. Detta i förhållande till resterande 28,7 % som inte anger att de med lätthet kan få
tillgång till hav, vilket tydliggörs i figur 7 nedan.

Figur 7 . Respondenternas närhet till hav
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4.2.2 Köpfrekvens
47,2 % av respondenterna anger att de köper fisk en gång i månaden. I figur 8 framgår det att
en något mindre andel, 36,1 % köper fisk en gång i veckan samt att 12 % köper fisk mindre än
en gång i månaden och endast 4,6 % köper fisk flera gånger i veckan.

Figur 8 . Respondenternas köpfrekvens

4.2.3 Köpvanor
Vidare visar figur 9 att en klar majoritet av respondenterna köper fryst fisk i butik. Andelen
som köper förpackad färsk fisk i butik, färsk fisk i fiskdisken i butik samt i fiskbutik respektive
fiskvagn är förhållandevis jämnt fördelad. Det minst populära alternativet är att köpa fisk direkt
från fiskare eller fiskauktion.

Figur 9 . Respondenternas köpvanor
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4.2.4 Preferenser
De faktorer som respondenterna själva anser är viktigast vid valet av fisk är framförallt pris,
men även fiskens ursprung, om den är miljöcertifierad, hur den ser ut och om den bär MSCsymbolen. De faktorer som respondenterna genomsnittligt värderar lägst har visat sig vara om
fisken är vildfångad respektive odlad, samt om den är fryst.

Figur 10 . Respondenternas preferenser

4.3 Prispremier och betalningsvilja
I följande diagram visas de olika prispremierna som respondenterna är villiga att betala för
fryst och färsk fisk.
4.3.1 Prispremier på fryst fisk
Det framgår i figur 11 att fördelningen mellan betalningsvilja för en prispremie på 5, 7, 10 och
20 % är förhållandevis jämn, om än något större för 10 %. Andelen respondenter som anger att
de är villiga att betala en prispremie på 50 % respektive ingen alls är förhållandevis låg för
fryst fisk.
Majoriteten av respondenterna anger att de är villiga att betala som mest 10% för MSCcertifierad fisk. Däremot är medelvärdet av alla respondenternas betalningsvilja i procentuell
prispremie något större, på 13%.
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Figur 11 . Prispremier för fryst fisk

4.3.2 Prispremie på färsk fisk
I figur 12 framgår det att fördelningen mellan de olika pris premierna för färsk fisk är, likt för
den frysta fisken, relativt jämnt fördelade. Vid köp av färsk fisk är majoriteten villiga att betala
en prispremie på 10 % för certifierad fisk. Medelvärdet för respondenternas betalningsvilja är
även det 10%. För färsk fisk framkommer det dock att andelen respondenter som inte är villiga
att betala en prispremie för fisken är större.

Figur 12 . Prispremier för färsk fisk

4.4 Samband mellan betalningsvilja och egenskaper hos respondenten
För arbetet har det varit betydande att finna samband mellan betalningsviljan och andra
egenskaper hos respondenterna för att kunna besvara forskningsfrågorna och jämföra med
tidigare studier. En viktig beaktning är att könsalternativet, Annat har sorterats bort i alla
diagram nedanför som presenterar skillnader mellan könen (figur 13-18). Även kategorin
Grundskoleutbildning för figur 13 och figur 14 har sorterats bort för att ge ett lättläsligare
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diagram. Vidare presenteras diverse samband som för rapporten har varit relevanta att
undersöka.
4.4.1 Samband mellan kön, utbildning och betalningsvilja
I nedanstående figur kan avläsas kvinnors respektive mäns betalningsvilja i form av procentuell
prispremie på fryst fisk sorterat utifrån utbildningsnivå. Rosa färg på staplarna representerar
kvinnor och blå färg på staplarna representerar män. Av diagrammet avläses en relativt högre
betalningsvilja för kvinnor i båda utbildningskategorierna. Högutbildade kvinnor är villiga att
betala en prispremie på 15% på fryst MSC-certifierad fisk, i kontrast till en prispremie på 14%
för de högutbildade männen. För de lågutbildade kvinnorna är betalningsviljan 3% högre än
för de lågutbildade männen. Som tidigare nämnt, är enkätsvaren tillhörande utbildningsnivån
Grundskoleutbildning bortsorterade. I denna kategori fanns därmed ett svar, som sedan uteblev
som underlag i diagrammet. Det ska vidare beaktas att kvinnor är överrepresenterade i enkäten
och att medelvärdet på den betalningsvilliga prispremien för figur 13 och figur 14 baseras på
ett större urval för kvinnor än för män.

Figur 13 : Samband mellan kön, utbildning och betalningsvilja för fryst fisk

Följande stapeldiagram påvisar samma samband fast med färsk fisk. Även här har ett
medelvärde för varje grupp av kön och utbildning (varje stapel) beräknats från enkätsvaren. I
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detta diagram är är sambandet något otydligare. Det kan avläsas att kvinnors betalningsvilja i
procentuell prispremie för MSC-certifierad färsk fisk ökar med en högre utbildningsnivå.
Detsamma gäller för män, dock i större grad än för kvinnor. De högutbildade männen
representerar den grupp som är villig att betala den genomsnittligt högsta prispremien för MSCcertifierad färsk fisk. För de respondenterna med en gymnasieexamen är däremot kvinnorna i
genomsnitt de som är villiga att betala för den högsta prispremien. Den maximala
medelvärdesprispremien uppnår 14% i kontrast till prispremien för fryst fisk som var 15%.

Figur 14 : Samband mellan kön,utbildning och betalningsvilja för färsk fisk

4.4.2 Samband mellan kön, ålder och betalningsvilja
För att avläsa sambandet mellan respondenternas kön, ålder och betalningsvilja för fryst
respektive färsk fisk upprättades följande två figurer (figur 15 och figur 16). Enkätens sex
ålderskategorier delades upp på tre kategorier; ung, medelålders och äldre. Kategorin ung
motsvarade 15-25 år och 26-35 år. Kategorin medelålders motsvarade följandevis åldrarna 3645 och 46-55 och slutligen representerar kategorin äldre respondenterna i åldrarna 55-65 och
65 år och äldre. Denna uppdelning gjordes för ett tydligare diagram då vissa åldersspann för
framförallt män, saknade data (exempelvis män i åldern 46-55).
Av figur 15 kan avläsas att medelålders och äldre kvinnor har en genomsnittlig högre
betalningsvilja för fryst MSC-märkt fisk än män i samma åldrar. Unga kvinnor och unga män
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är villiga att betala en lika stor prispremie, på 12%. Äldre kvinnor (i åldern 55 eller äldre) har
den högst uppmätta betalningsvilja i procentuell prispremie för fryst MSC-certifierad fisk. I
figur 16 har däremot män i alla åldrar, en större betalningsvilja än kvinnorna för färsk MSCcertifierad fisk.
Dock ska ändå konstateras att för somliga av kategorierna är urvalsstorleken liten och till viss
del otillräcklig. Av den anledningen så visar diagrammet vissa avstickande värden, som
exempelvis en maximal betalningsvilja för en prispremie på 20% för färsk fisk för medelålders
män (figur 16). Värdet baseras på ett medelvärde från en man som har uppgett en
betalningsvilja på en 20-procentig prispremie för färsk MSC-märkt fisk. Detta är för övrigt det
högst uppmätta medelvärdet på ett premiumpris för färsk fisk för urvalet. Även kategorin äldre
män i båda figurerna motsvarar ett urval på två män. Dessa medelvärden kan därmed bli
missvisande för gruppen, och generaliserbarheten gentemot den stora populationen äventyras.

Figur 15: Samband mellan kön, ålder och betalningsvilja för fryst fisk
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Figur 16: Samband mellan kön, ålder och betalningsvilja för färsk fisk

4.4.3 Samband mellan kön, inkomst och betalningsvilja
I dessa diagram avläses information och samband mellan kön, inkomst och betalningsvilja.
Figur 17 representerar sambandet mellan kön, inkomst och betalningsvilja i procentuell
prispremie för fryst MSC-certifierad fisk. I inkomstkategorierna 12-27 000 kr och 27-42 000
kr har kvinnorna den större betalningsviljan gentemot männen. Detsamma gäller för figur 18
och färsk MSC-certifierad fisk. Män i den lägsta och den högsta inkomstkategorin har däremot
en större betalningsvilja än kvinnorna för en procentuell prispremie på både fryst och färsk
fisk. Inget tydligt samband mellan kön, inkomst och betalningsvilja kan tydas av diagrammen.
För att undersöka sambandet mellan inkomst och betalningsviljan närmare, skapades ett
diagram (se figur 19) för endast dessa variabler. Utan hänsyn till kön kan det tydligare urskiljas
ett positivt samband mellan betalningsvilja i procentuell prispremie och inkomst i kr per
månad.
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Figur 17: Samband mellan kön, inkomst och betalningsvilja för fryst fisk

Figur 18: Samband mellan kön, inkomst och betalningsvilja för färsk fisk
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Figur 19: Samband mellan inkomst och betalningsvilja för fryst och färsk fisk

4.4.4 Samband mellan närhet till hav och betalningsvilja
Nedanstående stapeldiagram (figur 20) visar sambandet mellan närhet till hav, och
betalningsviljan i procentuell prispremie för fryst och färsk fisk. I diagrammet kan utläsas att
betalningsviljan är större för de respondenter som inte bor nära havet. Sambandet gäller för
både fryst och färsk fisk. Resultatet visar även (figur 21) att de respondenter som bor nära kust
och hav prioriterar lokalt fiskad fisk högre än de respondenter som inte gör det. Figur 21
baseras på hur respondenterna rangordnade sina val i figur 10.

Figur 20: Samband mellan närheten till hav och betalningsvilja för fryst och färsk fisk
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Figur 21: Samband mellan närhet till hav och prioritering av lokalt fiskad fisk

4.4.5 Samband mellan respondenternas kunskap och betalningsvilja
Ett ytterligare samband som för arbetet kommer att ha relevans är för det mellan
respondenternas kunskap och betalningsvilja. Respondenternas kunskap mäts utifrån det quiz
som de fick besvara i enkäten. I nedanstående cirkeldiagram kan det avläsas hur många av
respondenterna som fick alla rätt, 1 fel, 2 fel och 3 fel i quizet. Det antas att de som har alla rätt
därmed har den största kunskapen om MSC och det globala fiskbeståndet. Den gruppen
motsvarar 32,4% av totalt antal medverkande respondenter. Den största andelen består av
respondenter med 1 fel på quizet, som motsvarade 51,9%.

Figur 22: Respondenternas kunskap om MSC & det globala fiskbeståndet från quizet

Vidare kunde ett diagram skapas för att presentera sambandet mellan konsumenters kunskap
och deras betalningsvilja i procentuella prispremier för fryst och färsk fisk. I figur 23 kan
därmed avläsas att de respondenter med alla rätt och ett fel hade störst betalningsvilja på både
fryst och färsk fisk i kontrast till de respondenter med fler fel. Lägst betalningsvilja uppmättes
hos de respondenter som hade flest fel (3 fel) på quizet. I diagrammet kan ett mönster antas om
att respondenternas kunskap om MSC och det globala fiskbeståndet påverkar positivt på
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betalningsviljan. Ju fler fel på quizet, och därmed ju mindre kunskap respondenterna besitter,
desto mindre är de villiga att betala prispremier för fryst och färsk fisk.

Figur 23: Samband mellan respondenternas kunskap om MSC & det globala fiskbeståndet och
betalningsvilja för fryst och färsk fisk

4.4.6 Samband mellan respondenternas medvetenhet om MSC och betalningsvilja
Slutligen undersöktes sambandet mellan konsumenters medvetenhet och betalningsvilja för
procentuella prispremier för fryst och färsk certifierad fisk. Av diagrammet kan utläsas att
betalningsviljan minskar med konsumenters minskande medvetenhet. För de respondenterna
som har svarat att de är medvetna om MSC, är betalningsviljan störst jämfört med övriga
respondenter.

Figur 24: Samband mellan konsumenters medvetenhet på MSC och betalningsvilja för fryst och färsk
fisk.
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4.5 Intervju med fiskhandlaren
Under en intervju med Österlund (personlig kommunikation, 20 april, 2022) berättade han att
det är ovanligt att konsumenter kommer in i butiken med en specifik efterfrågan på MSCmärkt fisk. Det finns dock undantag till detta, ibland får butiken även in kunder som undrar
hur dagens utbud av MSC-märkt fisk ser ut. För att kunna tillfredsställa dessa kunders behov
har butiken en lista på dagens MSC-märkta fångst, där kvoten av certifierad fisk varierar
mycket från dag till dag. Österlund berättar vidare att han under sina 5 år i fiskebranschen
inte har sett någon utmärkande förändring gällande konsumenters intresse kring MSCmärkningen. Detta tror han har att göra med att MSC redan var så etablerat på marknaden när
han började arbeta med fisk. Österlund fortsätter sedan med att berätta att hans kollegor, som
har jobbat längre inom fiskebranschen, däremot har kunnat se ett ökat intresse för MSCmärkning och det generella tänket kring fiske jämfört med för 15-20 år sedan.
Österlund berättar sedan att anledningen till varför kvoten av certifierad fisk varierar är på
grund av att butiken köper in den fisk som auktioneras ut till bäst pris. Österlund förklarar
därefter att MSC-certifierad fisk inte nödvändigtvis behöver vara mycket dyrare men i de fall
fiskefångsten är lika fin för den MSC-märkta och omärkta är det ofta den billigare omärkta
som köps in. Detta grundar sig mycket i att konsumenterna i Göteborgsområdet har visat sig
vara mycket priskänsliga när det kommer till deras inköp av sjömat. Österlund förklarar att
det främst är konsumenternas priskänslighet som styr butikens inköp snarare än deras
preferenser gällande om fisken är certifierad eller inte.
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5. Analys
I följande analyserande avsnitt kopplas resultatet från rapporten till den teoretiska
referensramen.

5.1 Sociologisk profil
Från resultatet kan samband mellan kön, ålder, utbildningsnivå och betalningsvilja avläsas (se
figur 13 -16). I figur 13 och figur 14 kan avläsas att män jämfört med kvinnor med samma
utbildningsnivå tenderar till att betala mindre för MSC-certifierad fisk, och därmed har en lägre
betalningsvilja. Detta gäller dock inte enhetligt för alla utbildningsnivåer. För
universitetsutbildade män, är betalningsviljan för färsk fisk nämligen uppmätt till högre än
jämfört med kvinnor. Det som däremot kan argumenteras för är att utbildningsnivån har en
påverkan på betalningsviljan. Både kvinnor och män med lägre utbildningsnivå
(gymnasieexamen), tenderar till att ha en lägre betalningsvilja än de med en högre utbildning.
Detta korrelerar till Brécards m.fl. (2009) slutsats om att den som är mest villig att betala för
miljöcertifierad fisk är välutbildad. Dock skiljer sig resultatet från Salladarrés m.fl. (2016)
studie där en högre utbildningsnivå inte påverkar de franska konsumenternas betalningsvilja
för färsk fisk. Emellertid ska sägas att korrelationen mellan utbildningsnivån och
betalningsviljan för färsk fisk är otydligare än den med fryst fisk för rapportens resultat, i likhet
med Salladarrés m.fl. (2016) studie. Möjligtvis är det de kulturella skillnaderna som också
påverkar studiernas olika utfall.
Ytterligare en slutsats som Brécard m.fl. (2009) formulerade var den om konsumentens
inkomst. Författarna menade att konsumenters ekologiska medvetenhet förhåller sig till den
privata inkomsten. För resultatet av inkomst i relation till betalningsvilja i denna rapport, kan
samma korrelation urskiljas. Förvisso är det något otydligare när man tar hänsyn till kön (figur
17 och figur 18), men genom att endast avläsa sambandet mellan inkomsten och
betalningsviljan (se figur 19), och vidare sambandet mellan betalningsvilja och
respondenternas medvetenhet om MSC (se figur 21) stämmer Brécards m.fl. antagande. Att
resultaten liknar varandra, styrker den verklighet som de båda studierna beskriver. För denna
rapport, indikerades även att respondenterna rangordnar priset på fisk högst i deras
konsumtionsval. En viktig anmärkning blir därav att budget, inkomst och priset för certifierad
fisk, är viktiga betydelser för konsumenters betalningsvilja.
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Fortsättningsvis förvånades Brécard m.fl. (2009) av ett resultat som påvisade att de
konsumenter som brydde sig mest om miljöcertifieringar, var de med störst priskänslighet till
fisk. Det motsatta påvisades däremot i denna uppsats resultat då de som brydde sig mest om
miljöcertifieringar och rangordnade dessa högst (se figur 10) var villiga att betala en högre
prispremie än resterande respondenter. Priskänslighet i andra studier (Salladarré m.fl., 2016)
har dessutom påvisats att påverkas av hur långt från kusten respondenterna bor. Det ska dock
belysas att priset för MSC-märkt fisk nödvändigtvis inte behöver vara dyrare än omärkt fisk,
åtminstone i Sverige (A. Österlund, personlig kommunikation, 20 april, 2022). Därmed
försvagas påståendet från tidigare studier att inkomsten blir en begränsning för den gröna
konsumtionen då miljömärkta produkter anses dyrare (Guðmundsson & Wessells, 2000;
Brécard m.fl., 2009; Salladarré m.fl., 2016). Dock diskuterar både Guðmundsson och Wessells
(2000), och Brécard m.fl. (2009) utifrån ett generellt perspektiv på gröna produkter, vilket då
kan anses vara fortsättningsvis rimligt att inkomst och budget begränsar konsumenterna, till
skillnad från denna rapports fokus som enbart berör fisk.
Sammanfattningsvis kan den sociologiska profilen för denna uppsats därmed antas vara av
båda kön och välutbildad, utifrån de samband som går att avläsa (se figur 13-16). Ett annat
viktigt konstaterande blir den om att den gröna fiskkonsumenten för rapporten har god
ekonomi. Denna profil blir emellertid inte fullständigt överensstämmande med Brécards m.fl.
(2009) sociologiska profil.

5.2 Miljömedvetenhet och konsumenters kunskap
Enkäten inkluderade två tydliga delar relaterade till konsumenternas medvetenhet och kunskap
om MSC. Dessa delar var kunskapsquizet samt fråga 14 (se bilaga 1). Resultatet från enkäten
visade på att de respondenter som hade maximalt ett fel på kunskapsquizet, och därmed hade
mest kunskap om MSC, har en avsevärt större betalningsvilja för MSC-certifierad fisk (se figur
23). Vidare sågs även ett tydligt samband mellan konsumenternas medvetenheten om MSC och
deras betalningsvilja. Resultatet visade på en stigande betalningsvilja kopplat till
respondenternas bekantskap med märkningen (se figur 24). Detta resultat överensstämmer med
studien av Adrita och Mohiuddin (2020) som utifrån sin undersökning drog slutsatsen att
konsumenters inställning till miljöcertifierade produkter baseras på deras kunskap om
miljömärkningar. I deras studie framkom även att konsumenternas inställning påverkades
starkt av deras kunskap om miljömärkningar, certifieringens ursprung samt deras tillit till
certifieringen. Genom att analysera resultaten från enkäten kan det därför dras en slutsats att
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konsumenterna som visade sig ha en hög kunskap om MSC, och som därmed även kunde tänka
sig att betala en högre prispremie för den certifierade fisken, även litar på certifieringen och
dess ursprung. Tilliten till certifieringen har visat sig betydande även i studierna av Jaffry m.fl.
(2004) samt Guðmundsson och Wessells (2000).
I studien av Jaffry m.fl. (2004) visar resultatet på att en certifiering är framgångsrik för att
stödja ett hållbart fiske, baserat på de engelska konsumenternas preferenser, om certifieringen
anses vara objektiv och pålitlig för konsumenterna. Liknande antagande påträffas även i studien
av Guðmundsson och Wessells (2000) där de i sitt resultat antar att certifieringen måste vara
pålitlig för konsumenterna för att sambandet mellan certifieringen och betalningsviljan skall
gälla. I linje med detta antagande anser Raziuddin m.fl. (2016) att en transparent
kommunikation bidrar till en ökad miljömedveten konsumtion. Däremot är det diskuterbart om
detta kan appliceras på MSC:s konsumentkommunikation då Ponte (2012) menar på att MSC
inte tar hänsyn till socioekonomiska problem samt har en relativt liten positiv påverkan på
miljön.
Vidare visar Guðmundsson och Wessells (2000) studie på att de avgörande faktorerna för att
skapa incitament för hållbara fiskeverksamheter i ett effektivt certifieringssystem är kriterierna
som certifieringen baseras på samt konsumenternas förståelse och kunskap om certifieringen.
Guðmundsson och Wessells (2000) menar på att nyttan och tillfredsställelsen från att
konsumera hållbar fisk grundar sig i informationen om hållbarhet på produkten. Det är sedan
denna känsla av nytta och tillfredsställelse som resulterar i en högre betalningsvilja hos
konsumenterna. Genom enkäten kan inga samband mellan respondenternas betalningsvilja och
deras känsla av nytta och tillfredsställelse dras. Däremot blir det genom sambandet i
kunskapsquizet tydligt att informationen på produkten bidrar till en högre betalningsvilja.
Enligt Österlund (personlig kommunikation, 20 april, 2022) så har marknaden under de
senaste åren inte sett någon större skillnad gällande konsumenters efterfrågan på MSC-märkt
fisk. Även detta kan tänkas gå i linje med resultatet från Adritas och Mohiuddins (2020)
studie som menade på att de gröna produkter på marknaden ligger kvar på samma andel av
den totala marknaden trots att konsumenters kunskap och medvetenhet har ökat.
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5.3 De svenska konsumenternas betalningsvilja
Resultatet av enkäten som skickats ut i samband med denna uppsats visar att majoriteten av
respondenterna är villiga att betala en prispremie på 10% för både fryst och färsk fisk. Dock
visar det även att medelvärdet för respondenternas betalningsvilja är 13% på fryst fisk, i
kontrast till medelvärdet för färsk fisk som stämmer överens med majoritetens preferens, 10%.
Detta är ett resultat som är relativt högre än vad de svenska konsumenterna påvisat tidigare,
vilket kan förknippas med den ökade miljömässiga medvetenheten som Adrita och Mohiuddin
(2020) benämner. Frågorna med slutna svarsalternativ gällande prispremier i enkäten begränsar
respondenterna i deras fria val. Risken är att respondenterna väljer en prispremie som inte
stämmer överens med deras verkliga betalningsvilja, i likhet med Adrita och Mohiuddins
(2020) “green purchasing inconsistency” som syftar till konsumenters inkonsekvens mellan
preferenser och köp. Därmed uppskattar respondenterna möjligt en högre betalningsvilja, som
påverkar resultatets positiva utfall om en ökad betalningsvilja.
Vidare konstaterades det att faktorer som påverkade de engelska konsumenternas
betalningsvilja mest var miljöcertifiering och ursprung (Jaffry m.fl. 2004). I figur 10
framkommer det att detta även är faktorer som de svenska konsumenterna värderar högt vid
inköp av fisk. Den faktor som de svenska respondenterna värderade högst var dock priset, något
som kan kopplas till Brécards m.fl. (2009) slutsats om att inkomsten begränsar konsumentens
köpbeslut gällande gröna produkter.
I figur 20 framgår det att konsumenter med närhet till hav har en lägre betalningsvilja än vad
konsumenter som bor längre ifrån kusten har, gällande både fryst och färsk fisk. Detta
överensstämmer med Salladarrés m.fl. (2016) konstaterande om att franska konsumenter som
är bosatta längre bort från kusten har en större betalningsvilja för certifierad fisk. I resultatet
från enkäten framgick det även att de konsumenter som bor nära havet prioriterar lokalt fiskad
fisk högre än de som inte bor nära havet (se figur 21). Detta kan förklaras av McClenachan
m.fl. (2016) som förtydligar att den lägre betalningsviljan för certifierad fisk i förhållande till
lokalt fiskad fisk kan bero dels på att den lokala fisken kan ha ett lägre koldioxidavtryck tack
vare den kortare transporten, dels på att lokalt fiske kan anses återföra ett större värde till
kustsamhället. Undersökningen som utfördes av Salladarré m.fl. (2016) indikerade dessutom
på att de franska respondenternas inkomst har en stor påverkan på betalningsviljan. Som synes
i figur 19 är detta en faktor som även påverkar de svenska konsumenternas betalningsvilja.
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Salladarrés m.fl. (2016) nämner även, i kontrast till Brécard m.fl. (2009) slutsats om den
generella sociologiska profilen för den “gröna fiskkonsumenten”, att konsumenternas
utbildningsnivå inte fördelaktig för betalningsviljan. Som tidigare nämnt har resultatet av
enkäten för denna studie snarare visat på det marginellt motsatta.
I beaktande av de spanska konsumenternas preferenser är priset den mest påverkande faktorn
för betalningsviljan och konsumtionsval (Fernández-Polanco m.fl., 2013). I likhet anser de
svenska konsumenterna generaliserat utifrån enkätens respondenter, att priset har störst vikt för
fiskinköpen. Fiskens ursprung ansågs även den ha stor relevans, i enlighet med de spanska
konsumenternas preferenser. Om fisken är vildfångad eller odlad har däremot en mindre
betydelse för svenska konsumenter i jämförelse med de spanska.
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6. Diskussion och slutsats
Nedan följer rapportens diskussion kopplat till forskningsfrågorna och de relevanta slutsatserna
som rapportförfattarna har kommit fram till.

6.1 Betalningsviljan för MSC-certifierad fisk
Sammantaget kan det konstateras att betalningsviljan för fryst fisk i allmänhet är högre än för
färsk fisk. Detta beror med största sannolikhet på att grundpriset på fryst fisk är avsevärt mycket
lägre än vad det är för färsk fisk. Betalningsviljan kan dels uppmätas i det medelvärde på den
prispremie som respondenterna är villiga att betala, och dels den prispremie som den största
andelen av respondenterna har uppgett är villiga att betala. Med tanke på urvalet för enkäten
och enkätens spridning så är det möjligt att dessa procentuella värden för betalningsvilja av
prispremier inte kan tas med så stor exakthet. Däremot anses det vara rimligt att
betalningsviljan har vuxit sig större sen den tidigare forskningen på svenska konsumenternas
betalningsvilja (Blomquist m.fl., 2015). Detta antagande stöds av en ökad miljömedvetenhet
som troligtvis har haft en påverkan.
En intressant slutsats är däremot att betalningsviljan för prispremier för MSC-certifierad fisk
inte nödvändigtvis behöver begränsa konsumenterna i deras köpval. Om det inte sker en
prisskillnad mellan MSC-märkt fisk och omärkt fisk (A. Österlund, personlig kommunikation,
20 april, 2022), behöver priset och vidare betalningsviljan inte ha samma effekt för
konsumenters miljömedvetna val.

6.2 Bidragande faktorer och samband
Genom denna studie kan rapportförfattarna dra slutsatsen att fyra faktorer kan antas styra
betalningsviljan mer än andra. En faktor som författarna ansåg vara utmärkande för
konsumenternas betalningsvilja för en prispremie på certifierad fisk var kunskapen de besitter
gällande MSC-certifieringen. Resultatet påvisade även ett tydligt samband mellan
konsumenters kunskap om MSC och betalningsviljan för certifierad fisk. Detta samband
styrktes av att de som påvisade en hög medvetenhet och själva ansåg sig veta om MSCcertifieringens innebörd, och bevisade sin kunskap, hade en högre betalningsvilja. Sambandet
kunde även urskiljas åt motsatt håll då de konsumenter som ansåg sig ha dålig koll på MSCcertifieringen, samt de som haft flest fel på kunskapstestet, också hade lägst betalningsvilja för
en prispremie på certifierad fisk. Sambandet anses vara trovärdigt då liknande resultat
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konstaterades i studierna av Adrita och Mohiuddin (2020) och Guðmundsson och Wessells
(2000). Det kan dock argumenteras för att kunskapen som konsumenterna baserar sin
betalningsvilja på är ofullständigt och missvisande då MSC-certifieringen har tagit emot kritik
för sin låga positiva miljöpåverkan.
Vidare konstaterade även rapportförfattarna att faktorn närhet till hav var av betydande
karaktär för konsumenternas val. Från resultatet kan det fastställas att de konsumenter som
bor nära kusten har en lägre betalningsvilja för certifierad fisk än vad de konsumenter som
bor långt ifrån kusten har. Detta samband gäller för både fryst och färsk fisk men där
skillnaderna i betalningsvilja framträder påtagligast för fryst fisk. Resultatet kan vid en första
anblick anses förvånande men sambandet kan anses förklaras av att de konsumenter som bor
nära havet istället prioriterar lokalt fiskad fisk före certifierad. Ett samband som även dras i
studien av McClenachan m.fl. (2016) och Salladaré m.fl. (2016).
Slutligen sågs även ett tydligt samband mellan konsumentens inkomst och deras
betalningsvilja. Konsumenternas betalningsvilja för certifierad fisk ökade med en ökande
inkomst och minskade med en minskande inkomst. Detta samband fastställdes tydligast för
fryst fisk men ansågs även till viss del stämma även för färsk fisk. Vidare anses de fyra
faktorerna, kunskap, medvetenhet, närhet till hav, och inkomst, utgöra de primära faktorerna
till den svenska befolkningens betalningsvilja gällande en prispremie på certifierad fisk.
Resultatet kan anses som rimligt då tidigare studier påvisat liknande resultat, dock bör hänsyn
tas till det faktum att studiens enkät endast gjort på en mindre del av sveriges befolkning och
där en majoritet av respondenterna var kvinnor i en yngre ålder.
6.2.1 En jämförelse med andra europeiska länder
Den svenska konsumenterna jämfört med de engelska, spanska och franska kan anses dela
många liknande preferenser. Priset på fisken eller inkomsten för konsumenten anses vara en
högt prioriterad faktor i alla fallen, förutom för engelsmännen. Ursprung på fisken och om
den bär en miljöcertifiering är också faktorer som påverkar konsumenternas val för
majoriteten av de jämförande studierna. Några få avvikelser uppstår mellan de olika
europeiska studierna, dock kan detta troligtvis förklaras av de olika metoder och
datainsamlingsformat som använts. Visserligen kan kulturella skillnader och olika
förhållanden till fiske påverka de olika resultaten, men i det stora hela anses alla de fyra
europeiska ländernas konsumenter agera och prioritera på liknande grunder.
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En aspekt att beakta är att studien gjord för denna rapport är besvarad av högsta andelen unga
i ålder 15-25 år (se figur 2). Det finns därmed en risk för att resultatet är viktat och att svaren
med stor sannolikhet påverkas av en ung persons budget, som kan antas vara relativt mindre
än av de som är äldre. En annan faktor som påverkar resultatets generaliserbarhet är andelen
kvinnor och män (se figur 2), som inte är representativt för den svenska befolkningen. Storleken
på urvalet är även den en faktor som kan äventyra resultatets generaliserbarhet. Därmed ska en
viss försiktighet tillämpas på den funna betalningsviljan för svenska konsumenter. Det gäller
även för övriga resultat och slutsatser för rapporten.

6.3 Framtida forskning
Resultatet av denna uppsats visade på en relativt hög betalningsvilja hos de svenska
konsumenterna. Baserat på överrepresentationen av unga kvinnor och studenter i
enkätrespondenterna hade framtida forskning med ett större och mer diversifierat stickprov
varit att föredra för att uppnå ett mer generaliserat resultat.
En annan intressant aspekt är att fördjupa forskningen i hur betalningsviljan förhåller sig till
om respondenterna har barn eller inte. Det går att anta att en högre inkomst medför en större
budget för mat, och som synes i figur 19 finns det ett samband mellan inkomst och
betalningsvilja. Att undersöka hur sambandet ser ut när respondenten ansvarar för flera i
hushållet och hur det förhåller sig till kunskapen om “gröna” produkter vore därmed ett
intressant perspektiv att ta med. För att undersöka detta krävs det mer detaljerade frågor om
hur respondenten resonerar kring vilken typ av mat de köper till sina barn. Exempelvis om de
värderar miljömärkt mat högre när de köper mat till sina barn jämfört med om de bara köper
för egen konsumtion.
Vidare är en aspekt för framtida forskning varit att genomföra liknande undersökningar i de
andra nordiska länderna för att se hur betalningsviljan förhåller sig mellan dem. Detta hade
varit av intresse eftersom att de nordiska länderna fiskar i samma hav och dessutom har
förhållandevis lik kultur. Framförallt förhållandet mellan de svenska och norska
konsumenterna hade varit intressant att fördjupa sig i eftersom att Norge är ett land som är känt
för sin fiskodling. Med det sagt kan forskningen fördjupas ytterligare och jämföra
konsumenters preferenser och betalningsvilja mellan MSC- och ASC-certifierad fisk.
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Bilagor
Bilaga 1: Konsumentundersökning
Enkätfrågor från den digitala enkäten. Skapades den 23 april, 2022 och blev tillgänglig för
respondenterna via Facebook och LinkedIn.
1. Äter du fisk?
-

ja

-

-nej

2. Kön
-

man

-

kvinna

-

annat

3. Ålder
-

15-25 år

-

26- 35

-

36-45 år

-

46-55 år

-

56-65 år

-

äldre än 65 år

4. Har du delad ekonomi för matkonto?
-

ja

-

nej

5. Barn?
-

ja

-

nej

6. Antal personer i hushållet som jag köper mat till
-

1, mig själv

-

2
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-

3

-

4

-

5 eller fler

7. Utbildning
-

grundskoleutbildning

-

gymnasieexamen

-

högskole-/universitetsexamen

8. Sysselsättning/Profession (du kan välja flera alternativ)
-

Anställd på heltid

-

Anställd på deltid

-

Egenföretagare

-

Student

-

Pensionerad

-

Arbetslös

9. Inkomst
-

mindre än 12 000 kr i månaden

-

mellan 12 000-27 000 kr i månaden

-

mellan 27 000-42 000 kr i månaden

-

mer än 42 000 kr i månaden

10. Närhet till hav
-

Bor nära kusten med lätt tillgänglighet till hav

-

Bor inte nära kusten, och kan inte med lätthet få tillgång till hav

11. Hur ofta köper du fisk?
-

Flera gånger i veckan

-

En gång i veckan

-

En gång i månaden

-

Mindre än en gång i månaden

-

Aldrig
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12. Hur ser dina köpvanor på fisk ut? (rangordna alternativen utifrån hur ofta du
konsumerar, kryssa inte i alternativen som du inte konsumerar)
-

Jag köper fryst fisk i butik

-

Jag köper förpackad färsk fisk i butik

-

Jag köper färsk fisk i fiskdisken i butik

-

Jag köper fisk som fiskvagnen

-

Jag köper färsk fisk från fiskare/ fiskeauktion

13. Rangordna vad du anser är viktigast när du köper fisk
-

pris

-

det visuella (hur fisken ser ut)

-

om fisken är lokalt fiskad

-

fiskens ursprung

-

varumärke på fisken

-

om fisken är miljöcertifierad

-

om fisken bär MSC-symbolen

-

om fisken är vildfångad

-

om fisken är odlad

-

om fisken är färsk

-

om fisken är fryst

14. Är du bekant MSC-märkningen?
-

Ja

-

Ja, men lite osäker vad det innebär

-

Nej

15. Anta att priset för frysta torskfiléer är 140 kr/kg, vad hade du varit villig att
betala för samma fisk fast MSC-certifierad?
-

147 kr/kg (5% mer)

-

149,8 kr/kg (7% mer)

-

154 kr/kg (10% mer)

-

168 kr/kg (20% mer)

-

210 kr/kg (50% mer)

-

Nej, jag hade inte varit beredd att betala mer för certifierad fisk
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16. Anta att priset för färska torskfiléer är 260 kr/kg, vad hade du varit villig att
betala för samma fisk fast MSC-certifierad?
-

273 kr/kg (5% mer)

-

278,2 kr/kg (7% mer)

-

286 kr/kg (10% mer)

-

312 kr/kg (20% mer)

-

390 kr/kg (50% mer)

-

Nej, jag hade inte varit beredd att betala mer för certifierad fisk
Quiz

1. Vilken av dessa loggor är MSC:s? (tre alternativ)

2. MSC gäller enbart vildfångad fisk. (Sant/Falskt)
3. Alla de tre största snabbmats-hamburgerkedjorna (Max, McDonalds och BurgerKing)
har MSC-certifierade fiskburgare. (Sant/Falskt)
4. MSC inkluderar både fisk och skaldjur. (Sant/Falskt)
5. Ungefär en tredjedel av det globala fiskbeståndet är överfiskat. (Sant/Falskt)
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Bilaga 2: Intervjuguide
Intervjuguide för intervju med Axel Österlund, 20 april 2022.
Vill du vara anonym?
Går det bra att vi spelar in?
Bakgrundsfrågor
1. Vill du kort presentera dig själv?
2. Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Allmänna frågor
3. Hur många är ni som jobbar på fiskavdelningen i butiken?
Fiskinköpen
4. Hur sker fiskinköpen ut, vill du förklara processen?
5. Hur fungerar auktionen?
MSC-märkning
6. Hur jobbar ni på ICA Lerum med MSC-märkningen?
7. Skiljer sig era intäkter gällande försäljning av MSC-märkt fisk vs fisk utan märkning?
8. Har Du/ICA:n sett någon skillnad i konsumenternas köp av MSC-certifierad fisk de
senaste åren? Efterfrågar konsumenterna MSC-märkt fisk/frågar de om det vid köp?
9. Hur ser utbudet ut i er butik mellan MSC-märkt fisk och “omärkt”?
Marknadsföring
10. Hur ser marknadsföringen av den frysta fisken ut?
11. Har ni oftast kampanjpriser på fryst “omärkt” fisk eller MSC-märkt fisk?
12. Har ni några riktlinjer som personal att försöka sälja MSC-märkt fisk framför
“omärkt” fisk?
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Bilaga 3: Intervjuguide
Intervjuguide för intervju med “fiskare”, 6 maj 2022.
Vill du vara anonym?
Går det bra att vi spelar in?
Bakgrundsfrågor
1. Vill du kort presentera dig själv?
2. Hur skulle du beskriva ditt arbete?
Frågor om fisket och fiskebåten
3. Är du anställd på ett företag eller är det fiskebåten som är företaget?
4. Hur går själva fiskandet till?
5. Hur gör ni med bifångst?
6. Hur ser en vanlig dag ut på båten?
7. Hur påverkas fiskebåten om skörden går dåligt?
8. Samarbetar ni med andra fiskebåtar?
Frågor om MSC och lagar på fisket
9. Är ni MSC-certifierade?
10. Hur är er inställning till MSC eller certifiering över lag?
11. Är det några specifika lagar ni måste förhålla er till när ni fiskar?
Frågor om försäljning och priser
12. Hur går prissättningen till vid auktionerna, sätter ni ett minimipris eller är det
auktionsförrättaren som bestämmer?
13. Säljer ni era räkor till andra hamnar/grossister eller enbart på auktionen i Göteborg?
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