
Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Statistisk C, Kandidatuppsats 15hp                          
Handledare: Thomas Laitila
Examinator: Ann-Marie Flygare
Vårterminen 2011

En jämförande studie av
konsumentgruppers  värderingar av miljö- och  ursprungsmärkning av 

matfisk

Av Karolin Strömberg
1988-02-14

1



Sammanfattning

Uppsatsen behandlar en analys av data från rapporten Svenska konsumenters attityder till miljö- och  
ursprungsmärkning  av  matfisk  (Kling  och  Laitila  2008). Rapporten analyserar  konsumenters 
kunskap om miljömärkning och ursprungsmärkning av fisk. Huvudsyftet med denna rapport är att 
analysera huruvida konsumenter tar hänsyn till märkning av fisk och konsumenternas värderingar 
av miljö- och ursprungsmärkning av fisk till.

Denna  uppsats  använder  ett  av  de  datamaterial  som  insamlades  till  rapporten.  Syftet  är  att 
undersöka  om  det  förekommer  skillnader  i  värdering  av  matfisk  mellan  olika  grupper  av 
konsumenter.  Konsumentgrupper  undersöks  med  avseende  på  bakgrundsvariablerna  kön, 
utbildningsnivå, och ålder.  Logit  modeller skattas med maximum likelihood och jämfördes med 
likelihood-kvottest för att undersöka skillnader mellan grupper. Ingen modell skattad med nämnda 
bakgrundsvariabler visade signifikans för skillnad i värdering. Utifrån skattningarna kan en skillnad 
mellan kön, utbildningsnivå och ålder inte påvisas ha någon effekt på värderingen av matfisk.  

Datamaterialet samlades in med Choice experiment (CE). I och med att data var grupperat med fyra 
svar  per  person så  fanns misstanken om en korrelation  mellan  de  svar  respondenterna  lämnat. 
Korrelationen testades genom analys  av modeller  med random effects,  men resultaten av testet 
indikerade att en korrelation inte kunde påvisas.

2



Innehållsförteckning     

Sammanfattning

1. Introduktion..............................................................................................................................4

2. Datamaterial.............................................................................................................................7

2.1 Choice experimentet...........................................................................................................9

2.2 Bakgrundsvariabler och imputering.................................................................................10

3. Metod och modell...................................................................................................................11

3.1 Nyttomaximering..............................................................................................................11

3.2 Logistisk regression..........................................................................................................12

3.3 Maximum likelihood........................................................................................................12

3.4 Likelihood kvottest...........................................................................................................13

3.5 Random effects.................................................................................................................14

4. Resultat...................................................................................................................................15

5. Diskussion..............................................................................................................................18

6. Referensförteckning...............................................................................................................20

7. Bilaga: Enkät huvudstudien Svenska konsumenters attityder till miljö- och  

ursprungsmärkning av matfisk...............................................................................................22

3



1. Introduktion

Fisk är nyttig mat som rekommenderas att ätas flera gånger i veckan på grund av dess positiva 
effekter för kroppen. Fisk är fulla med jod, selen, D-vitamin och nyttiga fettsyror som omega 3 och 
6 och dessa har förebyggande effekter mot hjärt- och kärlsjukdomar.1 Genomsnittssvensken äter 
cirka 16 kg fisk per år.2 

Problem som uppstår  i  samband  med  fiskkonsumtionen  är  utfiskning.  Nu är  80% av  världens 
fiskmängd  redan  fullt  utnyttjade  och  hotade  av  utfiskning3.  Flera  arter  riskerar  att  bli 
utrotningshotade på grund av att de fiskas upp i en snabbare takt än de kan föröka sig4. När en 
fiskart försvinner kan det drabba andra arter samt rubba havets ekologiska balans. Odlad fisk är i 
många fall mer skadlig för miljön än vildfångad fisk. För odling av lax (en rovfisk) krävs stora 
mängder föda i form av annan vildfisk5. Odlad fisk kan sprida sjukdomar och parasiter till vilda 
fiskebestånd. Bland annat har norska laxodlingar uppmärksammats för att ha spridit parasiten laxlus 
till vilda bestånd6. 

Trålning är en effektiv fiskemetod som används att fiska bland annat torsk7, men det medför många 
skador för havsmiljön. Till exempel har trålning sedan 1950 tömt haven på nio av tio fiskar större än 
50 centimeter8. Trålning medför rejäla negativa effekter på havsmiljön som till exempel; förstörda 
havsbottnar,  höga koldioxidutsläpp och stora mängder bifångst – bland annat korallrev,  småfisk 
(som ej hunnit fortplanta sig) och utrotningshotade fiskar från havsbotten9. Svante Axelsson från 
naturskyddsföreningen säger att ”Bottentrålning är som att kalhugga skogen för att jaga älg10”.

Konsumenter kan välja att köpa fisk som inte bidrar till utfiskning av världens hav genom att köpa 
matfisk som tar hänsyn till havsmiljön och verkar för att skapa en hållbar utveckling inom fisket. 
Det vill säga, de kan välja att köpa miljö- och ursprungsmärkt matfisk. 

När  det  gäller  ursprungsmärkning  betyder  det  att  förpackningen  måste  ge  information  om 
fångstzonen  eller  ursprungslandet  för  fisken.  Det  måste  även  framgå  om fisken  är  odlad  eller 
vildfångad11. 

För  miljömärkning  finns  två  märkningar;  svenska  KRAV  och  den  internationella  Marine 
Stewardship Councils (MSC) märkningen. För att fisken ska få märkas med dessa måste ett antal 
olika krav vara uppfyllda. 

1 Becker, W. Darnerud, P.-O. och K. Petersson-Grawe (2007) Fiskkonsumtion – risk och nytta
Livsmedelsverket, Uppsala
2 (2010) Fisk till middag? - WWF's konsumentguide for mer miljovanliga kop av fisk- och
skaldjursprodukter, Varldsnaturfonden, Solna
3 (2010) Fisk till middag? - WWF's konsumentguide for mer miljovanliga kop av fisk- och
skaldjursprodukter, Varldsnaturfonden, Solna
4 (2010) Fisk till middag? - WWF's konsumentguide for mer miljovanliga kop av fisk- och
skaldjursprodukter, Varldsnaturfonden, Solna
5 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Fisk-och-skaldjur/
6Wichardt, U.-P. (2000) Fiskodlingens sjukdomar och dess inverkan pa vild fisk, Sveriges
lantbruksuniversitet, Umeå
7 https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/yrkesfiske/fangstmetoder/tral.4.1490463310f1930632e80005925.html
8 Sundberg, J. H. (2009) Miljoeffekter av bottentralning, Naturskyddsforeningen, Stockholm
9 Sundberg, J. H. (2009) Miljoeffekter av bottentralning, Naturskyddsforeningen, Stockholm
10 Sundberg, J. H. (2009) Miljoeffekter av bottentralning, Naturskyddsforeningen, Stockholm
11 http://www.slv.se/sv/grupp1/Markning-av-mat/Ursprungsmarkning/
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Nedan är ett utdrag från fiskeriverkets hemsida som förklarar kraven för varje märkning12 .

För KRAV-märkt fisk som fångas i havet gäller:

Fisken ska komma från hållbara bestånd. Fisket ska alltså inte riskera att minska 
mängden fisk på längre sikt.

• Fiskemetoden  som  används  ska  minimera  fiskets  miljöpåverkan.  Det 
innebär bland annat att  redskapen ska fånga fisk av rätt art och storlek, 
och inte skada sjöfåglar och däggdjur som till exempel tumlare.

• Fisken ska kunna spåras hela vägen tillbaka till fångstplatsen.
• Krav  finns  också  på  miljöanpassning  av  fiskebåtarna  (motorbränsle, 

användning av kemikalier m.m.).

För MSC-märkt fisk kontrolleras:

• Beståndsstatusen
• Fiskets påverkan på havsmiljön
• Förvaltningen av fisket: Vilka regler finns på plats för att garantera ett 

hållbart fiske, och hur implementeras reglerna?

På ursprungsmärkt matfisk måste tydligt framstå vart produkten kommer från samt om den är odlad 
eller vildfångad. Vissa fiskbestånd är hotade och odlingarna kontrolleras inte bra, och på grund av 
detta rekommenderas fiske inte på dessa områden. Eftersom vissa företag väljer att fiska där ändå, 
kan konsumenter med hjälp av ursprungsmärkning välja att följa rekommendationer och inte köpa 
dessa fiskar som är fångade på hotade bestånd.

Fiskar i Östersjön har höga halter av dioxin och PCB på grund av utsläpp från industrier kring 
Östersjön.  Detta  kan  vara  skadligt  för  människor.  De  finns  höga  halter  dioxiner  i  fet  fisk 
(sill/strömming och lax). Fisken får inte säljas inom EU men Finland och Sverige har undantag och 
sådan fisk får säljas till inhemsk befolkning. Fisken får dock ej användas till djurfoder13. 

Undersökningar har gjorts för att studera miljömedvetenhet hos konsumenter.  År 2008 gjordes en 
undersökning  som heter  Svenska  konsumenters  attityder  till  miljö-  och  ursprungsmärkning  av  
matfisk (Kling och Laitila 2008). Där undersöktes kunskap, hänsyn och värdering av märkning av 
matfisk för att skatta en nyttofunktion för att kunna uppskatta, i kronor, vad konsumenter värderade 
miljö- och ursprungsmärkning av fisk till. 

Choice experiment i enkätform användes som insamlingsmetod. Fördelen med CE är att en faktisk 
situation efterliknas så att konsumenten gör ett val baserade på egenskaperna, såsom hon skulle 
göra i en livsmedelsaffär.

Data från Kling och Laitila (2008) kommer används i denna uppsats. Syftet är att analysera om det 

12 https://www.fiskeriverket.se/vanstermeny/konsumentinfo/miljomarkning
13 Bruzelius, B(2005) I havets dunkla djup, Miljöforskning, Stockholm

5



finns  skillnader  mellan  olika  konsumentgruppers  värderingar  av  miljömärkning  och 
ursprungsmärkning av fisk. Grupper undersöks med avseende på insamlade bakgrundsvariabler, det 
vill  säga kön, åldersgrupper och utbildningsnivå.  Ett  annat  syfte  med uppsatsen är att  testa  för 
korrelation mellan de svar som respondenterna lämnat till CE frågorna. Varje person svarar på fyra 
olika CE frågor varför det finns en misstanke om korrelation mellan svar. Korrelation mellan svar 
testas genom analys av modeller med random effects. 
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2. Datamaterial

Datamaterialet som används i uppsatsen är hämtad från en av de undersökningar som rapporteras av 
Kling  och  Laitila  (2008).  Rapporten  redovisar  ett  uppdrag  från  fiskeriverket  vars  syfte  var  att 
undersöka konsumenters kunskap och hänsynstagande om miljö- och ursprungsmärkning av matfisk 
samt värdet det har för konsumenter. Datamaterial samlades in med hjälp av en litteraturstudie, två 
enkätstudier och en bortfallstudie. 

Huvudstudien  koncentrerar  sig  på  attityderna  till  miljö-  och  ursprungsmärkning  av  fisk.  Den 
utformades  med  underlag  från  de  tidigare  nämnda  undersökningarna  (en  litteraturstudie,  en 
förstudie och en bortfallstudie.). Här var syftet att generera data som möjliggjorde skattning av en 
nyttofunktion varefter konsumenternas värdering av märkning av fisk kunde uppskattas. Ett obundet 
slumpmässig urval (OSU) på 2000 personer mellan 25 och 80 år drogs ur SPAR registret (kopia av 
registret över totalbefolkning: RTB). 

I enkäten studerades sju faktorer som har betydelse för konsumentens val av fisk. Dessa faktorer 
redovisas i figur 2.1.

Figur 2.1 Studerade faktorer av betydelse för val av matfisk.
• fiskart (torsk/lax)
• form (färsk/fryst)
• form (filé/bit)
• odlad (odlad/vildfångad)
• ursprungsmärkt (Nordostatlanten/Östersjön)
• miljömärkt (ja/nej) 
• pris (kr per 400g)

Förutom dessa egenskaper påverkar förmodligen ett antal andra faktorer nyttan av olika alternativ 
av matfisk. Ett sådant exempel kan vara vilken slags måltid som ska tillagas. Men alla olika faktorer 
kan inte mätas så studien avgränsas med att mäta egenskaperna i figur 2.1. I studien fixerades valet 
av fisk till en speciell betalsituation genom beskrivning av ett scenario. På detta sätt konstanthölls 
för andra viktiga faktorer vid val av matfisk.

Huvudenkäten  i  Kling  och Laitila  (2008)  utgjordes  av  fyra  delar,  en  inledande del  med  några 
bakgrundsfrågor,  en  del  med  så  kallade  choice  experiment  (CE)  frågor,  en  del  med 
konsumtionsvanor av fisk, och en sista del med frågor om konsumentens kunskap om miljömärkta 
livsmedel14. 

I  den inledande delen frågades respondenten när  hon var född, hennes civilstatus,  vilken högst 
avslutade utbildning hon har, hur många gånger i veckan hon äter fisk, och vilken fisk hon föredrar 
att äta. 

14  Kling, A.-M. Och T. Laitila (2008)  Svenska konsumenters attityder till miljö och ursprungsmärkning av matfisk., 
Handelshögskolan Örebro universitet
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I enkätens tredje del kontrollerades konsumtionsvanor av matfisk. Respondenten ombads svara på 
frågorna nedan. 

• Under veckorna 2 och 3 i januari köpte jag lax …
0 gånger, 1 gång, 2 gånger, Minst 3 eller gånger Kommer inte ihåg

• Vid köp av fisk kontrollerar du fiskens ursprung?
Ja, Nej eller Har aldrig köpt fisk

• Vid köp av fisk kontrollerar du om fisken är odlad eller vildfångad?
Ja, Nej, eller Har aldrig köpt fisk

• Hur stor del av livsmedelsinköpen i ditt hushåll är du ansvarig för?
                 0%, cirka 25%, cirka 50%, cirka 75% eller 100%

I sista delen får respondenterna självskatta sitt kunskapsläge om miljömärkta livsmedel och ange 
vilka  märkningar  de  känner  till.  Resultaten  av  undersökningen  pekade  på  dålig  kännedom av 
miljömärkning.

Vid de självskattade  värdena så sa  33% att  de hade en mycket  eller  ganska bra kännedom av 
miljömärkta livsmedel. 36% sa kunskapsläget var varken bra eller dåligt och 25% sa att den var 
ganska  dåligt  eller  dåligt15.  På  frågan  när  de  skulle  nämna  några  miljömärkningar  skrev 
respondenterna KRAV (42%), svanmärkt (36%) och Nyckelhålsmärkt(19%). Men svanmärkning är 
miljömärkning för hushållsprodukter och nyckelhålsmärkt anger att produkten ett sunt val eller inte.
Resultaten från huvudstudien visar också att det finns ett intresse att handla miljömärkta produkter 
och lära sig mer om märkningar, detta uppgav 70%.16 Men det visar också att konsumenter tror sig 
handla miljömärkta produkter fast de inte gör det.  

I andra delen fanns CE frågor. Dessa varierade mellan enkäter och sammanlagt användes 32 olika 
CE frågor i huvudstudien. CE frågorna gick ut på att välja bland två alternativ av fisk i syfte att laga 
en måltid med fisk för fyra personer. 

Egenskapernas betydelse för en konsuments värdering av ett fiskalternativ kan beskrivas med hjälp 
av en nyttofunktion. En linjär nyttofunktion kan skrivas som; 

         U= β1 x1+β2 x2+β3 x3+β4 x4+β5 x5+β6x6 +αc+ε (Ekvation 2.2)

där U är nyttan,  x1,x2,...xk är egenskaperna fiskform, odlad, miljömärkt osv, c är pris och  ε  är en 
restterm.  Parametrarna β1.....β6,  mäter  egenskapernas  betydelse,  och parametern  α  mäter  prisets 
betydelse. I och med att nyttofunktionen innehåller en kostnadsvariabel kan egenskaperna värderas i 
monetära termer. Ett mått på betalningsvilja för ändring av en egenskap exempelvis från torsk till 
lax eller ej miljömärkt till miljömärkt definieras av;

WTP (willingness to pay) =  − β i / α (Ekvation 2.3)

där βi  koefficienten för egenskapen i i nyttofunktionen (2.2). 

15 Kling, A.-M. Och T. Laitila (2008)  Svenska konsumenters attityder till miljö och ursprungsmärkning av matfisk., 
Handelshögskolan Örebro universitet
16  Kling, A.-M. Och T. Laitila (2008)  Svenska konsumenters attityder till miljö och ursprungsmärkning av matfisk., 
Handelshögskolan Örebro universitet
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Ett negativt tecken sätts framför parameter  β,  eftersom α är koefficienten framför priset, och 
priset är negativt relaterat till nyttan. Det vill säga att lägre pris ger högre nytta.

2.1 Choice experiment 

Choice experiment (CE) skapades för att få fram data så att nyttofunktionen i ekvation 2.1 kan 
skattas. CE är en Stated preference (SP) metod som används för att mäta en individs preferenser.  
Preferenser mäts med hjälp av val av alternativ (Choice), rangordning av alternativ (ranking), eller 
betygsättning av alternativ  (rating).  Inom olika vetenskaper  finns liknande metoder  men de går 
under  olika  namn,  varav  några  exempel  är  contingent  valuation,  conjoint  analysis,  och  stated  
choice17.
CE försöker efterlikna en faktisk köpsituation som konsumenten kan befinna sig i. Respondenten 
presenteras med ett antal olika beskrivningar för en vara, i detta fall är varan fisk, och blir ombedd 
att bestämma vilket alternativ hon föredrar18.

I detta fall användes fyra olika choice sets  i varje enkät. Se exempel från huvudenkäten Kling och 
Laitila (2008) i figur 2.3 nedan. Fler exempel på uppsättningar finns i  huvudenkäten som finns 
bifogad längst bak i uppsatsen.

Figur 2.3 Ett exempel på CE alternativ respondenten kan välja bland

Egenskaper  Alternativ A Alternativ B
Art Lax Lax
Färsk/Fryst Fryst Färsk
Filé/Bit Bit (ej benfri) Filé (benfri)
Odlad Nej Nej
Ursprungsmärkt Östersjön Nordostatlanten
Miljömärkt Ja Nej
Pris 48,00 kr 60,00 kr

               Vilket av de två alternativen skulle du välja?         

                        � Alternativ A     � Alternativ B

   

17  Kriström, B. och T. Laitila (2003). Stated Preference Methods for Environmental Valuation: a
Critical Look. In The International Yearbook of Environmental and Resource Economics
2003/2004, Ed. Folmer, H. and Tietenberg, T. New Horizons in Environmental Economics,
Edward Elgar, Cheltenham, UK.
18  Adamowicz W, Boxall P, Williams M och ,J. Louviere  (1998). Combining Revealed and Stated Preference Methods 
for Valuing Enviromental Amentities, Journal
of Enviromental Economics and Management
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2.2 Bakgrundsvariabler och Imputering  19   

Bakgrundsvariablerna  kön,  ålder  och  utbildningsnivå  omfrågades  i  studien.  I  denna  uppsats 
analyseras de för att se om det  finns en skillnad mellan värdering av miljö- och  ursprungsmärkning 
av matfisk mellan dessa olika konsumentgrupper. 

I huvudenkäten fanns identifiering på respondenten där kön, ålder och postnummer fanns med, och 
vissa personer har rivit bort denna på grund av att de vill förbli anonyma. Antal besvarade enkäter 
var 1147 stycken varav 101 var avidentifierade. Dessa 101 avidentifierade enkäter saknade värden 
på kön och valdes att ta bort ur skattningarna. De utgjorde nästan 10% av observationerna och var  
för stor andel för att behandlas med imputering. Åldersgrupptillhörighet fanns med på alla enkäter 
och detta behövde ingen behandling. En del svarande (ca 70 stycken) hade inte fyllt i  värde för 
utbildningsnivå. Dessa behandlades med imputering av värden med hjälp av frekvenstabeller. 

Frekvenstabell

Figur 2.4 Vanligaste kombinationerna av bakgrundsvariabler.

Åldersgrupp och 

kön

Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial 

utbildning
25-39        Kvinna 

Man

84 (19%)

100 (22%)

104 (24%)

164 (35%)

244 (57%)

200 (43%)

40-54        Kvinna

Man

112 (18%)

148 (23%)

168 (27%)

196 (30%)

→344 (55%)

308 (47%)

55-69        Kvinna

Man

140 (21%)

96 (14%)

212 (31%)

276 (40%)

328 (48%)

312 (46%)

70-86        Kvinna

Man

56 (18%)

76 (23%)

92 (29%)

108 (33%)

172 (53%)

144 (44%)

 

Exempel:

En  kvinna  ålder  40-54  år  gammal  saknade  värde  på  utbildningsnivå  så  antas  att  hon  har  en 
eftergymnasial utbildning. 

19 Lohr, S (2009) Sampling: Design and Analysis, Brooks/Cole, Cengeage Learning, United States of America
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3. Metod och Modell

3.1 Nyttomaximering

Ett  grundläggande  antagande  är  att  en  individ  strävar  efter  att  maximera  sin  egen 
behovstillfredsställelse,  dvs  nyttan.20 Nyttoteorin  betyder  att  en  individ  kan  rangordna  olika 
varukombinationer  men  inte  ge  dem ett  exakt  värde.  Individen  kan  säga  om hon  föredrar  en 
kombination före en annan men ej säga hur mycket mer. Vad en individ föredrar är subjektivt och 
påverkas av smak, reklam och den subjektiva uppfattningen om hur de olika varorna tillfredsställer 
de behov som hon har21.

Nytta för n stycken varor skrivs som;

U = f(q1, q2 ,... qn)

där

U = Utility (nytta)

och 

qi = quantity (kvantiteten) av vara i, i=1,2,.....,n

Funktionen U anger mängden köpta enheter, och kallas för konsumentens (ordinala) nyttofunktion. 

I datamaterialet från CE tolkar vi respondentens val mellan två alternativ, alternativ A respektive B, 
som ett utfall av nyttomaximering. Vi formulerar nyttan av alternativ A som U(xa,ca) och nyttan av 
alternativ B som U(xb,cb). Nyttomaximering ger då att alternativ B väljs om 

U(xb,cb) – U(xa,ca) > 0

där xa och xb är vektorer med egenskaper för alternativ A respektive alternativ B, och ca och cb är 
konstnaderna för respektive alternativ.

Nyttofunktionen i linjär form blir; 

U(xa,ca) = β0 + β1xa1 + β2xa2 +  ... + βkxk +αc + ε

där xaj (j=1...k) är egenskaper hos alternativ A, αc är kostnaden för alternativ A, och ε är en felterm, 
och nyttan för alternativ B beskrivs på liknande sätt. 

U(xb,cb) = β0 + β1xb1+ βb2xb2+ ... + βkxk + αc + ε

20  Axelsson, R. Holmlund, B. Jacobsson, R. Löfgren, K.G och T. Puu (2008) Mikroekonomi, Studentlitteratur  
21  Axelsson, R. Holmlund, B. Jacobsson, R. Löfgren, K.G och T. Puu (2008) Mikroekonomi, Studentlitteratur
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Vilkoret:

U(xb,cb) – U(xa,ca) > 0 

 för val av alternativ B kan då skrivas som;

          εb – εa  > – (β1 (xb1 – xα1) +  β2 ( xb2 – xα2) + … + βp ( xbp – xap) – α (cb  – ca))(   (Ekvation 3.1)

Det vill säga som en linjär funktion av differenserna i egenskaperna. Med ett stokastiskt antagande 
om differensen mellan feltermer så  kan en statistisk modell  användas  att  skatta  parametrarna  i 
nyttofunktionen. För analyser av CE data så används ofta logistisk regression22.

3.2 Logistisk regression

Logistisk  regression  är  en  icke-linjär  regressionsmodell  specifikt  designad  för  binära  beroende 
variabler. En binär variabel defineras;

Y   =    0 om val av alternativ A (se exempel från figur 2.1)  
                1 om val av alternativ B (se exempel från figur 2.1)

CE  data  kan  således  analyseras  med  statistiska  modeller  för  binära  data.  Om,  exempelvis, 
differensen  εb – εa  i  ekvation (3.1)  är  logistiskt fördelad så kan vi skriva sannolikheten att  en 
konsument väljer alternativ B, som i en logit modell, det vill säga

P(Y=1) = [(eΔxβ) / (1+eΔxβ)] = π(Δx)

där 

Δxβ = (β1(xb1 – xα1) +  β2(xb2 – xα2) + … + βp(xbp – xap) – γ (cb  – ca))

3.3 Maximum likelihood

Maximum likelihood (ML) metoden är en ansats för att skatta parametrar i en statistisk modell.  
Ansatsen  bygger  på  att  välja  de  parametervärden  som  maximerar  sannolikheten  för  att  det 
observerade utfallet skall inträffa. 

För den logistiska modellen är likelihoodfunktionen:

L(β ) = Πn
i=1 π (Δx)yi[1-π(Δxi)]1-yi  

Där 

22 McFadden, D. (1996) The Choice Theory Approach to Market Research, Marketing Science, JSTOR
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π(Δx)=[P(Y=1)]

Logaritmering av likelihoodfunktionen ger log-likelihood funktionen 

l(β)=ln[L(β)] = ∑ n
i=1 { yiln[ π (Δxi)] + (1 – yi) ln[1 -  π (Δxi)}

Maximering av l(β) är detsamma som maximering av L(β) eftersom logaritmering är en monoton 
transformation. 

ML-skattningarna är konsistenta (konvergerar i sannolikhet mot det sanna värdet) och asymptotisk 
normalfördelade23. Med detta kan konfidensintervall för parametrarna bildas. Med Cramérs teorem 
kan konfidensintervall bildas för funktioner av parametrar. 

4.4 Likelihood kvottest  24  

Likelihood kvottest är ett ansats att testa hypoteser vid användning av maximum likelihood (ML) 
estimatorn. 

Om 

log L (β, α)U 

är log likelihoodvärdet från skattning av modell utan restriktioner, och 

log L (β, α)R

är log likelihoodvärdet  från skattning av samma modell  men med restriktioner,  till  exempel  att 
några parametrar är lika med noll, då är

           LR = -2 [(log Lβ,α)R – (log Lβ,α)U] Ekvation 3.2

 

asymptotisk  χ² fördelad  med  q=(antal  restriktioner)  frihetsgrader  om  restriktionerna  är  sanna. 
Skattningen utan restriktioner är den skattning med specificering av grupper, och skattning med 
restriktion är utan specificering av grupper. 

23  Greene, W. (2008) Econometrics Analysis, Studentlitteratur, New York University.
24  Greene, W. (2008) Econometrics Analysis, Studentlitteratur, New York University.
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Varje modellskattning får ett log likelihood värde. Modellskattningen utan specificering av grupper 
används för att jämföra skattningarna med specificering av grupper. 

För uppdelning efter kön skapas ett log likelihood-värde för man och ett log likelihood-värde för 
kvinna. De två log likelihood värderna adderas ihop och summan jämförs med logL för modell utan 
uppdelning. Detta ger en  likelihood-kvotstatistika som kan jämföras i en  χ²-tabell för att se om det 
förekommer en signifikant skillnad i värdering av matfisk mellan män och kvinnor.

3.5 Random effects  

Modellerna skattas med random effects eftersom vi vill ta reda på om det finns individspecifika 
saker som påverkar nyttan. Detta görs direkt från början eftersom det ger en väldigt liten skillnad 
även om det inte förekommer random effects i modellen. Med liten skillnad avses att skattningarna 
är konsistenta. Det bör också vara med från början så att inte test av skillnader mellan grupper 
påverkas av en felspecificerad modell. 

För varje grupp antas det finnas ett drag som börjar regressionen lika i varje skattning alltså ett 
gruppspecifikt slumpmässigt element. Med random effects så tas interceptet vara på för att ta reda 
på om intercepten är slumpmässiga eller inte25. Interceptet bör vara noll, annat skulle tyda att till 
exempelvis alternativ A väljs oftare än alternativ B bland choice frågorna. 

 

Differensen räknas enligt;

Δ xijβ+αi=β1(xB1-xB1)ij+β2(xA1-xB2)ij+.......+βp(xp2-xp1)ij+γ i

där i är individen och j är CE fråga. Är intercepten lika försvinner de. 

γ i är en parameter som varierar mellan personer och som därmed genererar korrelation mellan svar.

Om 

σ2
α  = 0 

så finns inga random effects i modellen.

25  Greene, W (2008) Econometrics Analysis, Studentlitteratur, New York University.
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4. Resultat

De bakgrundsvariabler som samlades in av Kling och Laitila (2008) används för uppdelning av 
konsumentgrupper. Respondenterna delas in efter variablerna kön, utbildningsnivå och ålder. Först 
skattas en logistisk modell med restriktion och med random effects. Därefter skattas en modell med 
uppdelning på kön. Båda modellerna får log likelihood-värden av ML-skattningen. Dessa värden 
beräknas enligt ekvation 3.2 för att få fram en likelihood-kvotstatistika. Statistikan jämförs i en  χ²-
tabell för att se om skillnaden är signifikant. Antal frihetsgrader är skillnaden i antal parametrar  
mellan   modellskattningen  utan  restriktioner  och  modellskattningen  med  restriktioner.  Samma 
tillvägagångssätt upprepas för resten av modellskattningarna (3-7) i tabell 4.1. 

Tabell 4.1 Skattningarna från de olika modellerna; antal parametrar, log likelihood, likelihood-
kvotstatistika och antal frihetsgrader. 

Modell med... Antal 

parametrar 

i modell 

Log Likelihood 

för modell 

Likelihood- 

kvotstatisika 

Frihetsgrader 

1. Ingen uppdelning 9  -2654.6789 - -

2. Uppdelning efter kön 18 -2650.6789 8.428 9

3. Uppdelning efter 

utbildning 

27 -2646.12733 17.10314 18

4. Uppdelning efter ålder 36 -2638.529934 32.2979 27

5. Uppdelning efter kön × 

utbildning

54 -2654.6789 47.57412 45

6. Intercept = 0 8 -2654.7945 0.2312 1

7. Utan random effects 

och intercept

7 -2654.7942 0.2306 2

Resultaten  som  redovisas  i  tabell  4.1  visar  ingen  signifikant  skillnad  vid  uppdelning  efter 
bakgrundsvariablerna varken på 1%, 5% eller 10% signifikansnivå. 

Analysen visar att ingen av modellerna med uppdelning på bakgrundsvariablerna kön, utbildning, 
ålder, eller kön × utbildning har skillnad som är signifikanta på 1%, 5% eller 10% nivå. Analysen 
visar därmed inget stöd för att bakgrundsvariablerna skulle påverka värderingen av matfisk hos en 
konsument. 
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En modell  där  interceptet  var  lika  med  noll  skattades  för  att  undersöka  om alternativ  A eller 
alternativ B väljs mer frekvent oavsett  alternativets egenskaper. Interceptet ska vara noll.  Testet 
visade också att random effects inte förekommer i modellen.

Den slutliga modellen som används för att skatta betalningsviljan för konsumenterna är en logitisk 
modell med utan intercept och utan random effects. Modellen ger punktskattningarna;

Tabell 4.2 ML skattningar av parametrar i slutlig modell

Egenskaper Punktskattning 95% konfidensintervall

Färsk .698 .485 →  .912

Filé  .593 .518 → .669

Odlad  -.00239  -.095  → .091

Nordostatlanten  .272 .180 → .364

Miljömärkt   .403 .317 → .488

Lax  .4948 .317 → .488

Pris -.00956 -.0124 → -.007

Tabell 4.2 visar punktskattningarna i slutliga modellen. Skattningarna visar sig vara signifikanta för 
alla faktorer utom odlad. Där går konfidensintervallet från -0.095 till 0.091, och är därmed inte en 
signifikant skattning. 

Skattningarna har förväntade tecken till exempel att färsk fisk värderas över fryst fisk, filéad fisk 
utan ben värderas högre än fisk i bit med ben, miljömärkt över icke-miljömärkt, och lax över torsk. 
Priset påverkar nyttan negativt och det stämmer med ekonomisk teori. 

Med  pris  kan  egenskaperna  värderas  i  monetära  termer.  Betalningsviljan  räknas  ut  genom att 
dividera punktskattningen med priset enligt  ekvation 2.3. Detta ger betalningsviljan som visas i 
tabell 4.3. Konfidensintervallet för betalningsviljan skattas enligt Cramérs teorem.
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Tabell 4.3 Slutlig värdering av faktorer i kr/kg samt tillhörande konfidesintervall. 

Egenskaper Betalningsvilja (kr/kg) 95% konfidensintervall (kr/kg)

Färsk 73 65 – 82 

Filé 62 43 – 81 

Odlad -0,25 -10 – 10 

Nordostatlanten 28 16 – 41 

Miljömärkt 42 30 – 55 

Lax 52 37 – 66 

Från  den  skattade  modellen  i  tabell  4.2  uppskattas  konsumentens  genomsnittliga  värdering  av 
egenskaperna i  tabellen ovan (4.3).  Betalningsviljan räknas ut enligt  ekvation 2.3.  Måttet  anger 
skillnaden  mellan  egenskaperna  som beskrivs  i  figur  2.1.  Anger  i  genomsnitt  hur  mycket  mer 
konsumenten är villig att betala för egenskapen som beskrivs. Eftersom det sanna värdet på priset 
inte är känt så räknas konfidensintervallet ut med en kovariansmatris enligt Cramérs teorem26:

Estimatorn WTP (willingness to pay):

 − β i / α  

Variansen för betalningsviljan blir27:

Var(WTP) = (1/cα2)σ2
βi + (βi/α2)2 σ2

α - 2(βi/α3) σβi,α

Cramérs teorem ger ett approximativt 95% konfidensintervall:

WTP  ± 1.96 × √Var(WTP)

Tabell 4.4 visar betalningsviljan för de olika alternativen. Där värderas miljömärkt fisk till 42 kr/kg 
över icke miljömärkt fisk, och fisk från Nordostatlanten värderas i genomsnitt till 28 kr/kg över fisk 
från Östersjön. Egenskapen filé har det längsta intervallet på ± 38 kr/kg, därefter lax som har ± 29 
kr/kg och resten varierar kring från ± 17 – 25 kr/kg. Den enda skattningen som inte är signifikant är 
odlad – konfidensintervall som sträcker sig från -10 – 10 kr/kr. 

26 Ferguson, T (1996) A course in large sample theory, Chapman & Hall, University of California
27 Kriström, B. och T. Laitila (2003). Stated Preference Methods for Environmental Valuation: a
Critical Look. In The International Yearbook of Environmental and Resource Economics
2003/2004, Ed. Folmer, H. and Tietenberg, T. New Horizons in Environmental Economics,
Edward Elgar, Cheltenham, UK.
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5. Diskussioniskussion

Uppsatsen syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan olika konsumentgruppers värdering 
av miljö- och ursprungsmärkning av matfisk. Dessutom undersöktes modellen för random effects. 
Undersökningen visade ingen signifikant skillnad i värderingar mellan de valda grupperna. 

Datamaterialet består av grupperat data där varje individ svarade på flera olika choice-frågor, vilket 
kan innebära att det finns random effects. Men testet visade att modellen inte hade individspecifika 
intercept. Det vill säga, testet visar inte på någon korrelation mellan svar från samma individ. 

Modellerna med gruppering efter de valda bakgrundsvariablerna fick inte signifikanta resultat. Den 
slutliga modellskattningen är en logistisk modell med utan random effects och utan intercept. Denna 
modell användes för att skatta betalningsviljan hos konsumenterna. Modellen användes för att få 
fram skattningarna i tabell 4.3, det vill säga betalningsviljan hos konsumenterna. 

Värderingar  av  de  egenskaper  mätade,  visas  i  tabell  4.3  i  föregående  avsnitt.  Där  ser  vi  att 
konsumenter i genomsnitt värderar fisk från Nordatlanten över fisk från Östersjön. Detta kan bero 
på att konsumenter är medvetena om att Östersjön är ett förorenat hav med höga dioxinhalter och 
PCB-värden28, och föredrar kanske därför fisk från Nordostatlanten. Konsumenter kanske också tar 
hänsyn till media som uppmärksammat torskbestånden som minskat kraftigt i Östersjön. 

Miljömärkt fisk värderas till 42 kr/kg över icke-miljömärkt fisk. Detta är ett positivt resultat som 
visar att  konsumenter  är  villiga att  betala  mer för fisk som inte bidrar till  utfiskning och dålig 
påverkan på havsmiljön. 

Den enda skattningen i modellen som inte är signifikant är odlad. Konfidensintevallet går från -10 – 
10 kr/kg. Skattningen för betalningsviljan blir -0,25 kr/kg. Odlad fisk har uppmärksammats i media 
för att vara ett omiljövänligt alternativ. Den odlade laxen kräver stora mängder foder i form av 
vildfisk29.  Norska  laxodlingar  har  också  spridit  vidare  parasiter  och  sjukdomar  till  vilda 
fiskebestånd30. Detta kanske har påverkat konsumenter så att de föredrar vildfångad fisk istället. 
Skattningen visar inte på någon effekt. Vissa föredrar odlad och andra vildfångad och en del kanske 
likgiltig inför valet. 

Skattningarna  visar  att  fiskens  form  också  spelar  en  stor  roll  i  valet  av  alternativ  för  en 
genomsnittlig  konsument.  Bland annat  så  värderas  färsk fisk  73 kr/kg  över  fryst  fisk,  och  filé 
värderas till 62 kr/kg över bit. Sista egenskapen var art och där ser vi att konsumenter i genomsnitt 
föredrar lax över torsk. Lax värderas till 52 kr/kg över torsk. Detta skulle kunna bero på torsken 

28 http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Dioxiner-och-PCB/Dioxiner-och-PCB/
29 http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/Fisk-och-skaldjur/
30Wichardt, U.-P. (2000) Fiskodlingens sjukdomar och dess inverkan på vild fisk, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå
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minskning i svenska vatten som uppmärksammats i media31. Konsumenter kanske antar att laxen är 
ett mer hållbart ekologiskt alternativ. Samtidigt som torskbestånd minskar så ökar laxproduktionen. 
Lax har under de senaste åren gått från att vara en lyxigare måltid till vardagsmat.

Avslutningsvis, verkar en betalningsvilja för miljö- och ursprungsmärkning finnas. Värdering av 
matfisk kunde inte påvisas ha någon effekt mellan konsumentgrupper. 

 
 

31 http://aktuellt.fiskeriverket.se/Newsletter.asp?Id=295
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Enkät huvudstudie

Inledande frågor

1. Vilket år är du född?

År 19……..

2. Civilstatus
  Gift   Gift och har barn   Sambo   Sambo och har barn

  Enmanshushåll med barn   Enmanshushåll   Annat

3. Vilken är din högst avslutade utbildning?

  Förgymnasial utbildning    Gymnasial utbildning
  Eftergymnasial utbildning

4. Hur ofta äter du fisk?

  Minst 5 gånger/månad   4 gånger/månad   2-3 gånger/månad
  1 gång/månad   Mer sällan än 1 gång/månad
  Äter aldrig fisk

5. Vilken fiskart föredrar du att äta?

  Torsk     Lax    Annan fiskart
  Äter inte fisk    Vet ej

Var god vänd blad!
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Köpsituationer av matfisk

I denna del av enkäten kommer olika alternativ av fisk att pressenteras två och
två. För varje par av alternativ vill vi att du ska ange vilket alternativ du skulle
välja i en beskriven köpsituation. I den beskrivna köpsituationen antas att du ska
inhandla 400 gram fisk för tillaga en vardagsmåltid för fyra personer.

Alternativen beskrivs av följande sju olika faktorer.

Faktorerna är:

1. Art, anger fiskart, lax eller torsk

2. Färsk/Fryst, anger om fisken är färsk eller fryst.

3 Filé/Bit, anger om fisken är benfri eller ej, filé (benfri) eller bit (ej benfri)

4. Odlad, anger om fisken är odlad eller om den är vildfångad med trål.

5. Ursprungsmärkt, anger vart fisken är fångad respektive odlad, Östersjön eller
Nordostatlanten.

6. Miljömärkt, anger om fisken är miljömärkt eller ej.

Att en vildfångad fisk är miljömärkt innebär att den:
– Är fiskad efter regler som tar hänsyn till fiskens bestånd och marina
ekosystem.
– Är fångad med anpassade metoder och redskap för att bibehålla ett uthålligt
fiske och som minimerar miljöpåverkan.

Att en odlad fisk är miljömärkt innebär att den:
– Endast fått naturligt matfoder som inte innehåller några konstgjorda tillsatser
eller genmodifierade organismer.
– Levt i en fiskodling som är skonsam mot miljön och som hushåller med
naturresurserna.

7. Pris, anger priset för 400 gram fisk.

Var god vänd blad!
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Nu följer fyra frågor där du ska ta ställning till vilket av alternativen som du
skulle välja.

6. Givet att du ska köpa 400 gram fisk för att laga en vardagsmåltid för fyra
personer, vilket av nedanstående alternativ skulle Du välja? Antag att båda
alternativen är lämpliga för den måltid du ska laga och att butiken du handlar i
erbjuder båda alternativen.

Egenskaper  Alternativ A Alternativ B
Art Lax Lax
Färsk/Fryst Fryst Färsk
Filé/Bit Bit (ej benfri) Filé (benfri)
Odlad Nej Nej
Ursprungsmärkt Östersjön Nordostatlanten
Miljömärkt Ja Nej
Pris 48,00 kr 60,00 kr

Vilket av de två alternativen skulle du välja?

 Jag skulle välja alternativ A
 Jag skulle välja alternativ B

Var god vänd blad!
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7. Givet att du ska köpa 400 gram fisk för att laga en vardagsmåltid för fyra
personer, vilket av nedanstående alternativ skulle Du välja? Antag att båda
alternativen är lämpliga för den måltid du ska laga och att butiken du handlar i
erbjuder båda alternativen.

Egenskaper  Alternativ A  Alternativ B
Art Lax Lax
 Färsk/Fryst Färsk Fryst
Filé/Bit Filé (benfri) Bit (ej benfri)
Odlad Nej Nej
Ursprungsmärkt Nordostatlanten Nordostatlanten
Miljömärkt Ja Nej
Pris 72,00 kr 40,00 kr

Vilket av de två alternativen skulle du välja?

 Jag skulle välja alternativ A
 Jag skulle välja alternativ B

Var god vänd blad!
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8. Givet att du ska köpa 400 gram fisk för att laga en vardagsmåltid för fyra
personer, vilket av nedanstående alternativ skulle Du välja? Antag att båda
alternativen är lämpliga för den måltid du ska laga och att butiken du handlar i
erbjuder båda alternativen.

Egenskaper  Alternativ A  Alternativ B
Art Lax Torsk

 Färsk/Fryst Färsk Fryst

Filé/Bit Bit (ej benfri) Filé (benfri)

Odlad Ja Nej

Ursprungsmärkt Nordostatlanten Östersjön

Miljömärkt Ja Nej

Pris 60,00 kr 36,00 kr

Vilket av de två alternativen skulle du välja?

 Jag skulle välja alternativ A
 Jag skulle välja alternativ B

Var god vänd blad!
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9. Givet att du ska köpa 400 gram fisk för att laga en vardagsmåltid för fyra
personer, vilket av nedanstående alternativ skulle Du välja? Antag att båda
alternativen är lämpliga för den måltid du ska laga och att butiken du handlar i
erbjuder båda alternativen.

Egenskaper  Alternativ A  Alternativ B
Art Lax Lax

 Färsk/Fryst Fryst Färsk

Filé/Bit Bit (ej benfri) Filé (benfri)

Odlad Nej Nej

Ursprungsmärkt Nordostatlanten Östersjön

Miljömärkt Nej Ja

Pris 40 Kr 72 Kr

Vilket av de två alternativen skulle du välja?

 Jag skulle välja alternativ A
 Jag skulle välja alternativ B

Var god vänd blad!
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Konsumtionsvanor av fisk

10. Under veckorna 2 och 3 i januari köpte jag lax …

 0 gånger  1 gång  2 gånger  Minst 3 gånger  Kommer inte ihåg

11. Vid köp av fisk kontrollerar du fiskens ursprung?

 Ja   Nej  Har aldrig köpt fisk

12 Vid köp av fisk kontrollerar du om fisken är odlad eller vildfångad?

 Ja   Nej  Har aldrig köpt fisk

13. Hur stor del av livsmedelsinköpen i ditt hushåll är du ansvarig för?

 0% cirka   25%  cirka 50%  cirka 75%  100%

Miljömärkning av livsmedel

14. Din kunskap om miljömärkta livsmedel är?
 Mycket bra    Ganska bra  Varken bra eller dålig  Ganska dålig      

 Mycket dålig  Vet ej

15. Det finns idag olika märkningar som certifierar att en vara/produkt är miljömärkt.

Vi ber dig ange de miljömärkningar för livsmedel som du känner till

.............................    ............................. .............................      .............................

.............................     .............................  .............................       .............................

 Jag känner inte till några miljömärkningar för livsmedel

Var god vänd blad!

28



Vill du att vi skickar dig en rapport med resultatet från undersökningen?

 Ja   Nej

Om du har funderingar eller synpunkter gällande enkäten eller annat rörande 
denna
studie är välkommen att lämna dem nedan

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

TACK FÖR DIN MEDVERKAN !
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		För KRAV-märkt fisk som fångas i havet gäller:
			Fisken ska komma från hållbara bestånd. Fisket ska alltså inte riskera att minska 			mängden fisk på längre sikt.

