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Sammanfattning 
 

Fisk är ett hälsosamt livsmedel och allt eftersom världsbefolkningen har växt och hälsotrenden  

blossat upp, har trycket på fiskerinäringen ökat. 

 

Bakgrundens fakta tog upp olika konsekvenser som fiskodling kan medföra och hur stor kunskap 

konsumenten har om detta och deras makt att påverka industrin.  

 

Syftet med studien var att belysa brister i fiskodling kopplat till konsumenters kunskap, samt hur 

de etiska frågorna påverkar konsumentens val. 

 

I metod och materialstycket lades det fram att studien var en litteraturstudie som baserades på 

vetenskapliga artiklar från olika databaser som gick att tillgå vid Örebro universitet.    

 

Resultatet av undersökningen gav inblickar i vad konsumenter visste om odlad fisk, vad de 

tyckte om produkten och hur eller om de utövade sin makt. Resultatet visar även hur hanteringen 

av fisk går till på fiskodlingar runt om i Europa. 

 

I diskussionsavsnittet i studien lades bakgrundsfakta ihop med fakta ur resultatavsnittet. I 

diskussionen framkom information om att konsumenters uppfattning och kännedom om odlad 

fisk inte var tillräcklig, trots de märkningar och informationskällor som presenteras i 

bakgrunden.I diskussionsavsnittet diskuteras även processen som ledde fram till den här studien 

och vad som fungerat respektive inte fungerat. 

 

Nyckelord: Fish industry, Fish farming, Consumer knowledge, Environment, Scandinavia.
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1. Inledning 
Fisk är ett hälsosamt livsmedel och allt eftersom världsbefolkningen växer och hälsotrenden 

spirar, ökar trycket på fiskerinäringen. Människan har lärt sig att det går att odla och föda upp 

fisk i fångenskap likt kreatursuppfödning för köttindustrin men vad vet konsumenterna 

egentligen om fisken de lägger på sin tallrik?  

 

2. Bakgrund 
Fiskindustrin är en av de största industrierna idag och människan har snart fiskat ut sina 

världshav säger Björklund, Holmgren och Johansson (2008). De säger även att, trots detta 

konsumerar människan nästan dubbelt så mycket fisk idag som i början på 1960-talet. Då 

konsumerade människan i snitt 9kg fisk per person och 2004 konsumerade människan 16,6kg 

fisk per person. Tack vare att haven och sjöarna börjar få ett lägre fiskbestånd, behöver 

människan komma på ett nytt sätt att producera denna råvara skriver Björklund et al. (2008). De 

skriver att det finns ett alternativ till den vildfångade fisken, nämligen odlad fisk. Den odlade 

fisken står för en tredjedel av den fisk som säljs i världen idag (Kautsky, Folke, Troell & 

Rönnbäck, 2003). För att reglera den här industrin när det kommer till fiskodling, har EU (2000) 

ett vattendirektiv som ska följas, EU har dessutom ett gemensamt fiskedirektiv som skall följas 

(Sporrong, 2003). Fiskodling brukar gå under namnet vattenbruk men vattenbruk innebär 

egentligen både odling av fisk, skaldjur och vattenväxter (Jordbruksverket, 2013).   

Det finns två olika märkningar som påvisar kvalité (WWF, 2013). Den ena märkningen MSC, 

som står för Marine Stewardship Council och grundades av WWF 1997 (certifierat fiske, 2012), 

är en stiftelse som jobbar för att få ett hållbart fisk- och skaldjursproduktion som även certifierar 

och miljömärker dessa produktioner (WWF, 2013). Den andra märkningen ASC, som står för 

Aquaculturel Stewardship Council grundades av WWF 2009, och står för samma sak som 

märkningen ovan men innefattar enbart odlad fisk. ASC har sju olika principer för standard på 

fiskodlingar och två exempel är: ”6. God djurhälsa (ingen onödig användning av antibiotika och 

kemikalier)” (WWF, 2013) och ”7. Socialt ansvar för arbetstagare och samhällen som påverkas 
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av vattenbruk (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet, föreningsfrihet, bygemenskap)” (WWF, 

2013).  

I Norge odlas det upp till 700 000 ton lax per år (Björklund et al. 2008). Ett av problemen med 

odlad fisk menar Björklund et al. (2008), är att fiskproduktionen behöver vildfångad fisk då 

producenterna använder små fiskarter som sill och strömming som foder till rovfisk som lax och 

torsk. Kautsky et al. (2003) skriver att den fisken som används till foder inte alltid borde då den 

är en matfisk i många u-länder där den fiskas upp. Detta blir då en moralisk fråga menar han.  

Kautsky et al. (2003) talar även om hälsoaspekterna med den odlade fisken. Det rapporteras att 

den odlade fisken har 20 % mer fett samt spår av kemikalier och mediciner som producenterna 

har lagt till för att hålla den odlade fisken frisk (Björklund et al. 2008). Antibiotikan som fisken 

får mot sjukdom är inte alls lika välanvänd idag som den var på nittiotalet skriver Bjerselius och 

Norrgren (2003) eftersom att det har utvecklats vaccin som gör att antibiotikan inte längre 

behövs i samma mängd.  

I vissa studier har forskarna sett att det finns spår av metylkvicksilver i de större rovfiskarterna 

som exempelvis abborre, gädda, gös och lake (Bjerselius et al. 2003). De skriver även att 

metylkvicksilvret finns kvar i fisken ända fram tills det att fisken äts upp av konsumenten, därför 

ska bland annat kvinnor som väntar barn eller försöker bli gravida undvika sådan fisk, eftersom 

ämnet stannar kvar i kroppen i flera månader efter förtäring (Bjerselius et al. 2003).  

Vissa producenter tillsätter färgämnen i den odlade fisken för att den ska se mer aptitlig ut för 

konsumenten. Det här är något som begränsats av EU för att inte producenten ska kunna lura 

konsumenten och det anses medföra en viss hälsorisk för konsumenten (Kautsky et al. 2003). Ett 

sätt för konsumenten att påverka industrin är att bli medveten om sina val säger Sporrong (2003). 

Hon skriver att det är konsumenten som har makten på marknaden, för om konsumenten låter bli 

att köpa en produkt, kommer producenten att sluta tillverka den. Författaren skriver även att 

politikerna får råd av fiskforskare i frågan om fiskindustrin men trots det följs de inte. Därför är 

det viktigt, skriver Sporrong (2003), att konsumenten måste börja ställa krav på vilken typ av 

fisk de vill att affären ska sälja. Sporrong (2003) skriver att konsumentens röst är otroligt viktig 

för hela industrin. Författaren skriver även att ett sätt för konsumenten att göra bättre val är att 

variera sina inköp av fisk samt att våga ställa frågor till de anställda i fiskdisken. 
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Enligt EU, måste alla fiskförpackningar ha en innehållsförteckning så att konsumenten skall veta 

vad fisken innehåller (Sporrong, 2003). Författaren skriver att ett fel med innehållsförteckningen 

är att den inte ger någon information om var fisken kommer ifrån eller om den är utfiskad samt 

hotad på något sätt (Sporrong, 2003).  

	  

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medveten konsumenten är om fiskodling samt ta 

reda på ifall de etiska frågorna påverkar konsumentens val 

 

4. Metod och Material 
 

4.1 Vetenskaplig insamling 
Den här studien är en litteraturstudie (Patel & Davidson, 2011). Informationen har tagits in via 

olika vetenskapliga databaser. Databaserna hittades via Örebro Universitet och 

Universitetsbiblioteket. Det har lett till att fem olika artiklar, tagna från databaserna Summon och 

FSTA, har blivit grunden till den här studiens resultat.	  För att vidga antalet träffar och för att 

kunna utvärdera utfallet i de olika databaserna användes fler än en databas, vilket gav fler unika 

artiklar (Patel & Davidsson, 2012). 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga, det vill säga att artikeln måste ha blivit granskad innan 

publicering i vetenskaplig tidskrift. 

 

4.2 Urval  
De artiklar som används under denna studie skulle kunna besvara och/eller anknyta till syftet. 

Förarbetet gjordes genom att söka igenom de olika databaserna, för att få en uppfattning om 

artiklarna och se vilka artiklar som passade denna studie.  

Oavsett vilken databas som har använts, var sökorden de samma. Dessa sökord har även 

kombinerats med varandra för att specificera utfallet mer och får mer relevanta artiklar till 
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studiens ämne (Patel & Davidsson, 2011). De sökord som har använts är Fish Industry, Fish 

Farming, Consumer Knowledge, Environment, Scandinavia. 

 

 

 

4.2.1 Inklusionskriterier 

• Att artikeln är granskad  

• Att artikeln är vetenskapligt publicerad  

• Att artikeln gynnar det ämnet som studien tar upp  

• Att artikeln är hittad i databaser via Örebro Universitet  

 

4.2.2 Exklusionskriterier 

• Texter från böcker eller antologier 

• Artiklar som inte gynnar studiens ämne 

• Artiklar som kommer från andra källor än databaserna  

 

4.3 Dataanalys 
De fem artiklarna som tagits från databaserna och som har använts i studien är skrivna på 

engelska. För att få full förståelse och uppfattning över vad som stod i dessa fem artiklar, har 

högläsning, sammanfattningar genom artikelmatriser (se bilaga 2) och diskussioner om 

materialet gjorts mellan gruppmedlemmarna.  

 

5. Resultat  
5.1 Konsumentens syn 

Det hittades två undersökningar som behandlade konsumentens kunskap om odling av fisk och 

dess hantering. Den ena undersökningen gjordes av Vanhonacker, Altintzoglou, Luten och 
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Verbeke, (2011) och den här studien involverade länderna Spanien, Belgien och Norge medan 

den andra undersökningen som gjordes av Verbeke, Sioen, Brunsø, De Henauw, Van, (2007) var 

mer inriktad på bara ett land, Belgien. Vanhonacker et al. (2011) valde dessa specifika länder 

utifrån deras geografiska läge då de täcker in en betydande och varierande del av 

livsmedelsmarknaden i Europa samt utifrån deras olika konsumtionsvanor och produktionssiffror 

inom fiskindustrin. Deras resultat på hur odlad fisk uppfattas dominerades av en hög andel 

neutrala svar, vilket tolkades som en begränsad medvetenhet hos konsumenterna om huruvida 

fisken som köptes var odlad eller hade vilt ursprung (Vanhonacker et al. 2011). 

Av samma konsumentundersökning framgick även att konsumenter förknippar odlad fisk med 

hållbarhet, det vill säga att de anser att den odlade fisken inte bidrar till utfiskning av 

världshaven samt att odling av fisk skulle vara ett alternativ till den vildfångade fisken. 

Författarna till artikeln menar att den här undersökningen visade på att konsumenter prioriterar 

andra faktorer i valet av fisk än just fiskens ursprung. Andra faktorer som artikelförfattarna tog 

upp var personlig hälsa, produktionssäkerhet och sensoriska aspekter som ansågs vara högt 

prioriterade av konsumenter (Vanhonacker et al. 2011).  

I undersökningen som Verbeke et al. (2007) gjort framkom det att konsumenter oroar sig för 

medicinrester och rester av tillväxthormon i odlad fisk. Vanhonacker et al. (2011) drar slutsatsen 

att de konsumenter som föredrar vildfångad fisk, gör det för att de associerar odlad fisk med 

lägre säkerhet i produktionen och de konsumenter som oftare väljer odlad fisk gör det i tron om 

att större delen av all fisk som finns tillgänglig för konsumenter, skulle vara odlad. Vanhonacker 

et al. (2011) skriver att konsumenters val av produkt också baseras på bekvämlighetsaspekter. 

Produktens tillgänglighet och enkelhet att tillaga är något som konsumeter lägger stor vikt på, 

vilket Vanhonacker et al. (2011) drar paralleller till fiskodling, eftersom produkten av fiskodling 

är lättkontrollerad. Odlade fiskprodukter är i det närmaste identiska med varandra och håller 

således en jämnare kvalité (Vanhonacker et al. 2011). 

 

Undersökningen som Verbeke et al. (2007) gjorde inkluderade även fokusgrupper för att få en 

djupare kunskap i hur konsumenter uppfattar odlad fisk. I undersökningen av Verbeke et al. 

(2007) visade att belgiska konsumenter uppfattade  att den vildfångade fisken har  bättre smak än 

den odlade och det visade sig att den här upplevelsen var mer frekvent hos äldre deltagare. Enligt 
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författarna till artikeln anser även konsumenterna att vildfångade fisk är hälsosammare och mer 

näringsrik än odlad fisk. Det visade sig att avståndet mellan konsumenternas uppfattning om 

hälsa och näringsvärde och vetenskaplig sanning är stort och enligt författarna råder konsensus 

om att det inte går att urskilja odlad och vildfångad fisk från varandra. Verbeke et al. (2007) 

menar att konsumenter i framtiden kommer att behöva ha större kännedom och kunskap om 

fiskens ursprung. Deras slutsats är att de som driver fiskodlingar och andra vattenbruk, måste bli 

tydligare i sin information om fisken som livsmedel och på så vis kunna ge konsumenterna en 

möjlighet att göra vad Verbeke et al. (2007) anser är det rätta valet.  

I en litteraturstudie om hållbart vattenbruk av Olesen, Myhr och Rosendal (2011) skriver de att 

en vanlig syn inom det europeiska samhället är att kännande djur, det vill säga djur som är 

medvetna om sin existens och har förmåga att känna smärta, är föremål för etisk samhörighet och 

att konsumenter alltså har en skyldighet att reflektera över deras välmående på grund av deras 

förmåga att lida. Att informera om fiskens välmående under produktionen, menar författarna till 

artikeln, kan bli en slags yttre kvalitetsmärkning. Att veta att fisken har levt ett ”lyckligt liv” kan 

bidra till en positivare upplevelse av måltiden (Olesen et al. 2011). 

5.2 Fiskhantering  

Borderias och Sânchez-Alonso (2011) skriver i sin litteraturstudie om hur kvalitén på odlad och 

vildfångad fisk, kan variera beroende på hur fisken hanteras. Det första i fiskproduktionen, är hur 

fisken fångas. Fångstsättet varierar om det gäller odlad eller vildfångad fisk men något som är 

gemensamt är att alltid försöka hålla fisken så lugn som möjligt och inte utveckla onödig stress 

(Borderias & Sânchez-Alonso, 2011). Samma författare tar upp hur kvalitén på köttet hos fisken 

kan variera beroende på om fisken dör stressad eller lugn. Om fisken är stressad, vilket ofta 

inträffar vid fångst med nät, utvecklar fisken mjölksyra och när rigor mortis inträffar, är fisken 

avdomnad i musklerna som gör den stel och kan resultera i dåligt kött. Det är viktigt vid fångst 

att använda sig av metoder som inte stressar upp fisken allt för mycket, eftersom stressen tröttar 

ut fisken och kan resultera i att fisken är död redan innan den kommer upp land, vilket kan ge 

dåligt kött. 

Borderias och Sânchez-Alonso (2011) tar även upp olika sätt på hur en fisk kan dö. När det 

gäller odlad fisk, finns en metod som är välanvänd och innebär att när fisken fångas läggs den 
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ner i ett isbad, som alltid ska hålla 0 grader för vid högre temperatur dör fisken på ett långt och 

plågsamt sätt. Ett annat alternativ som tas upp i studien är att fisken får förblöda till döds. Detta 

kan vara en effektiv idé med odlad fisk, att skära upp gälarna så fisken både får svårt att andas 

samt den får blodsbrist. Den här metoden är inte välanvänd, då den inte accepteras överallt i 

världen av etiska skäl men anses vara effektiv ändå menar Borderias och Sânchez-Alonso 

(2011). 

Samma författare skriver även att när det gäller odlad fisk är det viktigt att fisken svälter innan 

den ska fångas. Då konsumenten kan uppfatta detta motbjudande om tarmen ej är tömd. Hur 

hanteringen av fisk skall bli bättre tar Borderias och Sânchez-Alonso (2011) upp bland annat 

rekommendationer vid odlad fisk. Det oerhört viktigt att fisken befinner sig i en rofylld stämning 

och att slakten går snabbt och effektivt då det skall ske så humant som möjligt. Detta i sin tur 

resulterar även i bättre kvalité på köttet menar Borderies och Sânchez-Alonso (2011). Det är 

även viktigt, menar samma författare, att tvätta den odlade fisken efter rensning, då är det större 

chans att rester av fiskens naturliga bakterier sköljs bort och resulterar i att fisken smakar bättre 

då vissa bakterier kan ge en metallisk smak. 

5.3 Fiskens välmående 
Lite är känt om hur fiskarna uppfattar sitt eget välmående och det finns en brist på förståelse om 

hur människan ska mäta den objektiva responsen på fysiska skador och beteendemässiga 

förändringar hos fisken anser Olesen et al. (2011). En annan abstrakt fråga säger författaren till 

studien, är om fisken förstår sitt eget tillstånd som välbefinnande eller lidande (Olesen et al. 

2011). 

I en annan artikel om moralisk status hos fisk, är det en komplicerad uppgift att försöka bedöma 

om fiskar ska tilldelas moralisk status eftersom det är svårt att avgöra om de är medvetna om sin 

egen existens och kan känna smärta anser författarna Bovenkerk och Meijboom (2011). De 

menar på att det är svårt för människan att läsa av fisken, eftersom djuret inte har ett befintligt 

kroppsspråk och ansiktsmimik (Bovenkerk & Meijboom, 2011). Det gjordes en studie som 

visade tydligt att fisken har en viss grad av kännande, de fysiologiska, hälsomässiga och 

beteendemässiga tillstånd som fiskar har, används som indikatorer på att fiskars välmående 

äventyras (Olesen et al. 2011). Författarna till artikeln beskriver hur beteenden kan fungera som 
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en tidig varning för miljöförändringar och är en allmän biomarkör eftersom beteendemässiga 

egenskaper är konsekvenser av fysiologiska och biokemiska faktorer. Därför kan beteende ge 

information om djurets hälsa och välbefinnande (Olesen et al. 2011).  

6. Diskussion  
När Norge fiskar upp sina 700 000 ton lax per år (Björklund et al. 2008) reflekterar de sällan 

över hur fisken upplever denna uppfödning och hantering (Olesen et al. 2011).  Flera forskare 

som Olesen et al. (2010) samt Bovenkerk och Meijboom (2011) har forskat kring frågan, kan 

fisken uppfatta något? Om konsumenten var medveten om, att fisken kanske kan uppleva känslor 

som smärta, skulle det då påverka köpet av fisk och innebära större medvetenhetför konsumenten  

(Sporrong, 2003).  Om fisken visade tecken på känslor skulle troligen många konsumenter avstå 

från att äta fisk, då de upplyses om att fisken inte bara är en produkt som simmar i vattnet.  

I undersökningen som gjordes av	  Verbeke et al. (2007) visade det sig att majoriteten av studiens 

deltagare prioriterade andra val än fiskens härkomst. Verbeke et al. (2007) menar att de som 

driver fiskodlingar måste bli tydligare med sin information om fisken till konsumenten, vilket 

Sporrong (2003) håller fullständigt med om. För att påverka fiskindustrin måste konsumenten bli 

mer medveten om sina val.  

I artikeln av Vanhonacker et al. (2011) kom de fram till att konsumenter som deltagit i 

undersökningen prioriterade sin hälsa högt vid köp av fisk vilket även Verbeke et al. (2007) kom 

fram till i sin artikel. Hälsa sattes i fokus även bland deras undersökningsdeltagare. Båda 

undersökningarna påvisade att kunskapen bland konsumenter var bristande och att informationen 

som konsumenten tagit del av, visade sig vara relativt bristfällig. Bland annat ansåg 

konsumenterna i artikeln av Vanhonacker et al. (2011) att större delen av all fisk, skulle vara 

odlad.  

Fisken blir idag utsatt för mycket under odlingens gång. De blir utsatta för flera kemiska 

processer som bland annat medicinering (Bjerselius et al. 2003) och detta nämns sällan på 

förpackningen. Även här håller Sporrong (2003) med när det gäller informationsmärkningen av 

fisk. Den måste bli bättre och mera detaljerad. Hur ska annars konsumenten veta om den fisk 

som ligger i varudisken hotad är hotad och riskerar att bli utfiskad?  
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I artikeln av Verbeke et al. (2007) visade det sig att konsumenterna uppfattade den vilda fisken 

som mer hälsosam och mer energirik än den odlade vilket författarna menade på var felaktigt. 

Anledningen till att det vore felaktigt enligt Bjerselius et al. (2003) är att de stora rovfiskarna 

som fiskas vilt, många gånger innehåller stora mängder av bland annat metylkvicksilver, detta är 

något som finns kvar i fisken när konsumenten förtär den. Speciellt utsatta är gravida eller de 

som försöker bli gravida, då detta ämne skadar nervsystemet hos fostret utan att modern är 

medveten om detta. Vad är då rätt att äta, frågar sig studiens författare, när det finns nackdelar 

med både odlad och vildfångad fisk?  

Kautsky et al. (2003) skriver i sin artikel att fiskodlingar lurar konsumenten genom att tillsätta 

färgämnen för att fisken ska se mera aptitlig ut. Det här medför en risk för hälsan, därför väljer 

EU att ändra reglerna kring detta drastiskt säger även författarna. Verbeke et al. (2007) kom fram 

till, i sin undersökning, att flera konsumenter inte kunde se skillnad på om fiske de köpte var 

vildfångad eller odlad fisk trors att den odlade fisken har tillsatta färgämnen för att just locka 

konsumenten. Borde inte då konsumenten se markant skillnad eller är konsumenten så invand 

med odlad fisk, att det inte finns en referenspunkt knuten till vildfångad fisk? Frågar sig 

studieförfattarna.  

När Sporrong (2003) påpekade att konsumenten borde ta mera plats och att det var konsumenten 

som hade makten, fanns dessvärre inte ASC-märkningen (WWF, 2012) som enbart jobbar 

för/med fiskodling. Då MSC (WWF, 2012) som fanns, riktar in sig på all fiskproduktion. Dessa 

märkningar verkar vara ointressant för konsumenten då Verbeke et al. (2007) kom fram till i sin 

undersökning att majoriteten av europeiska konsumenter inte visste om fisken de köpt, var odlad 

eller vildfångad, samt om fisken var hotad eller riskerade att bli utfiskad. En fråga som 

författarna till den här studien ställer sig är, om det möjligtvis inte är ointresse det handlar om 

utan snarare mer okunskap, då konsumenten behöver samla all information om märkningarna 

och dess innebörd själv, då märkningarna inte är tillräckligt beskrivande på förpackningen? 

Borderias och Sânchez-Alonso (2011) tar upp i sin studie hur kvalitén på köttet hos fisken kan 

variera beroende på om fisken dör stressad eller lugn. Vidare skriver Bovenkerk och Meijboom 

(2011) att människor inte kan uppfatta huruvida om fisken är stressad eller liknande. Även om 

Borderias och Sânchez-Alonso (2011) skriver i sin litteraturstudie att kvalitén kan påverkas om 
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fisken är stressad. Men hur kan en människa veta, då fisken inte gör några rörelser som antyder 

till lidande eller glädje menar Bovenkerk och Meijboom (2011). 

Konsumenterna har betydligt större makt än vad de vet om, men på grund av dålig information 

om produkter, vet de inte hur de ska utöva sin makt menar Sporrong (2003). Skulle fler 

konsumenter veta och intressera sig för hur fisken egentligen blir behandlad när den odlas, skulle 

fler med största sannolikhet sluta köpa fisken och mer tryck skulle läggas på lagstiftning och 

reglering kring etiken på ett vattenbruk där fisken odlas fram (Verbeke et al. 2007). I Sverige får 

politikerna all hjälp och råd de behöver menar Sporrong (2003) men detta ignoreras och därför 

tycker hon att det är upp till konsumenten att ta över makten för att ny och förbättrad förändring 

ska ske. 

Myndigheter måste se till att vara mer uppdaterade när det gäller fiskindustrin, för då kan 

konsumenterna få mer information om vad den odlade fisken går igenom (Sporrong, 2003) 

Konsikvensen med informationen kan bli att konsumenten väljer vildfångad fisk istllet, vilket 

gör risken större för utfiskning överhängande. Björklund et al. (2008) skriver att situationen 

redan hotar vårt fiskebestånd.  

Det finns flera sätt att avliva en fisk på efter fångsten, det tas upp i en litteraturstudie av 

Borderias och Sânchez-Alonso (2010). Vidare i samma litteraturstudie, tas det upp information 

om hur fisken förbereds för slakt. För att tillfredsställa konsumenten får fisken svälta i ett antal 

dygn innan slakt enbart för att matrester i magsäck inte ska följa med. Det kan diskuteras hur 

humant det är menar Bovenkerk och Meijboom (2011), då människor inte vet om fisken kan 

uppfatta smärta och på så vis inte veta hur fisken mår. Frågan som författarna till den här studien 

ställer sig är; bryr sig konsumenten om fisken fått leva lycklig? Olesen et al. (2011) svarar på 

detta genom en studie där resultatet blev att konsumenter som fått veta att fisken levt ett lyckligt 

liv, det vill säga god hantering, upplevde måltiden som positivare.   

       

6.1 Metod- och materialdiskussion 
Metoden som har används är en litteraturstudie (Patel & Davidsson, 2011) och har varit lämplig 

för det ämnet som den här studien har handlat om. Litteraturstudien är vetenskapligt baserad och 
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utgår från ren fakta, det vill säga inga spekulationer (Patel & Davidsson, 2011). Under arbetets 

gång har gruppen jobbat med olika delar för att underlätta processen och sedan monterat ihop 

dessa delar tillsammans för att alla ska i gruppen skulle få vara delaktiga, vilket ledde till ett 

öppet klimat och gott samarbete.  

 

I bakgrunden användes 8 referenser, varav 4 är Internetkällor. Detta beror enbart på bristen av 

litteratur i form av böcker på biblioteket som vi hade tillgång till och att dessa Internetkällor 

kändes relevanta och trovärdiga eftersom det är fakta från större organisationer och myndigheter. 

De få böcker som faktiskt hittades, hade ett för gammalt utgivningsår, ansåg vi och valde därför 

att inte ta med dessa i studien.  

 

Artiklarna som användes, innehöll både relevant och icke relevant fakta, som resulterade i många 

timmars läsning. Vissa av artiklarna var även skrivna på ett sätt som gjorde dem svåra, då många 

ord var obegripliga. Dessa artiklar valdes att ha med i studien ändå, därför det fakta vi fick ut ur 

artikeln, visade sig vara väldigt relevant för studiens syfte. Att två av artiklarna var 

litteraturstudier, visade sig inte medföra några problem i diskussionen som tidigare trott. 

 

Om denna studie skulle utvecklas vid ett senare tillfälle skulle intervjuer, observationer och 

enkäter hjälpa till att skapa ett djup i studien genom att personer som är involverade i 

fiskindustrin, delar med sig av erfarenheter och åsikter (Patel & Davidsson, 2011). Om en 

observation hade kunnat utföras, hade det troligen också kunna gett ett djup till uppsatsen genom 

att författarna hade själva kunnat ta del av processen och fått en djupare förståelse (Patel & 

Davidsson, 2011). Den observationen som skulle passa att användas vid en fördjupning av denna 

studie skulle vara en ostrukturerad observation (Patel & Davidsson, 2011).  Anledningen till det 

är för att det redan finns en fördjupad kunskap om ämnet och ger en möjlighet att undersöka alla 

plan i observationen. En strukturerad observation skulle nog inte fungera då den kräver att givna 

förutsättningar på både beteende och struktur (Patel & Davidsson, 2011) 
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7. Slutsats 
Att konsumenten har för liten kunskap om produkten de köper och att konsumenten får en 

missvisande bild av hur sanningen om fiskindustrin är. För att kunna förändra och förbättra 

hanteringen av fisk måste en förbättring ske inom kommunikationsledet mellan producenter och 

konsumenter. Producenter bör utveckla sin information om produkten. Politiker och myndigheter 

måste börja visa engagemang i frågan om hållbar utveckling inom fiskindustrin och konsumenter 

borde börja visa intresse att öka sina kunskaper om fisk för att kunna ställa relevanta krav på 

producenterna.  
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perspectives on salmon farming', Journal Of Agricultural And Environmental Ethics, 24, 4, pp. 
381-408, FSTA - Food Science and Technology Abstracts, EBSCOhost, viewed 30 January 
2013. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att presentera 
problem som 
uppstår vid 
laxodling. 

 

Författarna har gjort 
analyser av studier 
på fiskars 
välbefinnande, 
förmåga att uppleva 
stress och smärta 
samt diskuterat för 
hur dessa kan ställas 
mot 
hållbarhetsaspekten. 

Resultatet visar på att 
fiskar är kännande 
varelser och att de således 
skall behandlas med 
samma värdighet som 
boskap på land. Analysen 
har även visat på att det 
finns ett behov av nya 
försök att vägleda 
forskning. 

Vi behöver omvärdera 
våra mål med avels 
och 
produktionssektorn 
inom fiskodling, från 
kortsiktiga, 
marknadsstyrda 
produktionsmål, till 
långsiktiga 
ekologiska, biologiska 
och socionomiska 
sunda mål för att nå 
hållbar utveckling. 

 

Bovenkerk,B, & Meijboom, F 2012, ”The moral status of fish. The importance and limitations of 
a fundamental discussion for practical ethical questions in fish farming’, Journal Of Agricultural 
And Environmental Ethics, 25, 6, pp. 843-860, FSTA – Food Science and Technology Abstracts, 
EBSCOhost, viewed 30 January 2013. 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Att belysa 
moraliska aspekter 
inom fiskodling på 
grund av ökad 
konsumtion av fisk 
samt ökat behov av 

En ”case-studie” 
genomfördes för att 
ta reda på moralisk 
status hos odlad 
afrikansk kattfisk( 
clarias gariepinus) 

Resultatet i artikeln är att 
det inte finns något 
enväldigt sätt att definiera 
ett djurs moraliska status, 
man trycker mycket på att 
människor vet för lite om 
de förhållanden som odlad 

Konklusion: 

Allt eftersom 
vattenbruksindustrin 
växer blir diskussion 
och utvecklad 
medvetenhet om 
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odlad fisk då 
utfiskning och 
utrotning hotar 
viltfångad fisk. 

Hur ska man 
behandla fisken 
som individ? 

 

fisk lever i för att bilda sig 
en uppfattning om fiskens 
moraliska status. 

hållbarhet och välfärd 
för fisken inom 
vattenbruket en allt 
större nödvändighet. 

 

Borderías, A. J. and Sánchez-Alonso, I. (2011), First Processing Steps and the Quality of Wild 
and Farmed Fish. Journal of Food Science, 76: R1–R5. doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01900.x 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Få en mer inblick i 
ämnet fiskodling, 
hur fisken påverkas 
både positivt och 
negativt. 
Skillnaderna mellan 
odlad och 
vildfångad fisk, hur 
kvalitén förändras 
huruvida fisken mår 
vid tillfället den 
fiskas/fångas. 

 

En litteraturstudie 
som redogör hur 
hanteringen av fisk 
fungerar och 
kommer med 
konkreta förslag på 
hur något kan bli 
bättre, med 
referenser från 
tidigare studier. 

En sammanställning av 
fiskproduktion, hur fisken 
hanteras, steg för steg 
innan den hamnar ute i 
butiken. 

I litteraturstudien 
diskuteras det fram 
olika sorters sätt att 
hantera en fisk. Det 
förklaras vid varje 
hantering huruvida 
man går tillväga, om 
hanteringen kan bli 
bättre och hur det 
påverkar fisken. 

 
 

Filiep Vanhonacker, Themistoklis Altintzoglou, Joop Luten, Wim Verbeke, (2011),"Does fish 
origin matter to European consumers?: Insights from a consumer survey in Belgium, Norway 
and Spain", British Food Journal, Vol. 113 Iss: 4 pp. 535 - 549 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 
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Syftet med studien 
är att få insikt i 
relevansen och 
marknadspotentiale
n för fiskens 
ursprung (odlad 
eller vild) bland 
konsumenter i 
Belgien, Norge och 
Spanien 

Genomsnittsdata 
insamlades genom 
konsumentundersök
ningar i tre 
europeiska länder: 
Belgien, Norge 

och Spanien. 
Studien beskriver 
konsumenters 
attityd och kunskap 
relaterad till fisk. 
Vidare har dessa 
egenskaper 
analyserades med 
avseende på deras 
inverkan 

på valet av endera 
odlad eller vild fisk, 
med bivariata 
analyser. 

Generellt har europeiska 
konsumenter liten 
kunskap och medvetenhet 
om fisks ursprung.  

Studien är i linje med 
tidigare undersökningar, 
vilka tyder på att 
uppfattningen om 
vattenbruk och odlad fisk 
bygger mer på känslor än 
på rationella 
överväganden. 

Konklusion: 

Den begränsade 
kunskap och 
medvetenhet hos 
konsumenterna tyder 
på ett blygsamt 
intresse för fisks 
ursprung.  

Valet av övervägande 
vildfångad eller odlad 
baseras inte på fiskens 
kvalité eller 
egenskaper, utan är en 
konsekvens av 
bristande kunskap och 
även information om 
vattenbruk och odlad 
fisk. 

	  

Wim Verbeke,  Isabelle Sioen, Karen Brunsø, Stefaan De Henauw, John Van Camp (2007)  
“Consumer perception versus scientific evidence of farmed and wild fish: exploratory insights 
from Belgium” Aquacult Int (2007) 15:121–136 DOI 10.1007/s10499-007-9072-7 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Analysen syftar till 
att identifiera 
obalansen mellan 
konsumentuppfattni
ng och vetenskaplig 
fakta om odlad fisk. 

Konsumentundersök
ningar och 
diskussioner i 
fokusgrupper har 
används som metod 
för att undersöka 
konsumenters 
uppfattning och 
kunskap om odlad 
fisk. Resultatet 
kommer att ställas 

 Det genomsnittliga 
resultatet i 
konsumentundersökninge
n låg i mittensegmentet av 
en femgradig skala, vilket 
visade på att majoriteten 
av konsumenter inte ser 
någon större utmärkande 
skillnad mellan odlad och 
vild fisk.  

Diskussion: 
Författarna diskuterar 
resultatet från 
konsumentundersökni
ngen och 
fokusgruppsdiskussion
erna med vetenskaplig 
fakta för att ta reda på 
hur mycket 
konsumenterna 
faktiskt vet om 
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mot vetenskaplig 
fakta inom området.  

Diskussioner i 
fokusgrupperna visade att 
de som konsumerade fisk 
färre än 1gång/veckan var 
i princip ovetande om 
odlad fisks existens, 
medan de som 
konsumerad fisk oftare än 
1 gång/veckan hade 
större, men fortfarande 
begränsad kunskap om 
vattenbruk och dess 
potential jämfört med vild 
fisk. 

egenskaper hos odlad 
respektive vild fisk. 

	  


