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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

I ljuset av en ökande miljömedvetenhet i vårt konsumtionssamhälle och de nya 

frågeställningar dessa förändringar medför syftar denna uppsats till att jämföra 

norrländska konsumenters attityder till KRAV-märkta kontra lokalproducerade varor. 

Vi har undersökt betalningsviljan för de två ”märkningarna” samt utrett vilka faktorer 

som spelar roll för en konsuments val så som pris, närhet till producent och 

produktionsmetod. Vi utförde en enkätundersökning där vi, med hjälp av ett 

valexperiment (vars teoretiska referensram bygger på den slumpmässiga 

nyttofunktionen i kombination med Lancasters värdeteori) kunde härleda 

betalningsviljan. I enkäten ställde vi även frågor kring vilka faktorer konsumenten anser 

vara viktigt i sitt val. Vi valde köttfärs som testprodukt då vi ansåg att denna vara kunde 

anses vara en normalvara. Vår hypotes var att vi skulle finna en positiv betalningsvilja 

både för lokalproducerad och KRAV-märkt köttfärs. Resultatet vi fann motsatte sig vår 

hypotes då vi endast fann en positiv betalningsvilja för lokalproducerad köttfärs. De 

socioekonomiska faktorerna vi fann hade en påverkan för val av märkning visade sig 

vara ålder, inkomst och konsumtion.  

 

Nyckelord: KRAV-märkt, lokalproducerat, betalningsvilja, valexperiment, nyttoteori 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In the spirit of a climate smarter society and in the light of an increased environmental 

awareness as a consumer this thesis aims to compare and analyze consumer attitudes 

and willingness to pay towards organically produced versus local produced goods. We 

choose grained meat as the comparative good, since it is a relatively ordinary product in 

Sweden and most households are familiar with it. We executed a choice experiment, 

(with it’s foundation in basic microeconomic utility theory combined with Lancaster’s 

theory of value) to estimate the willingness to pay for the two different goods. The 

choice experiment was implemented with its basis in a survey. We were also interested 

in the different factors that affect a consumer when making a purchase, hence we asked 

complementary questions concerning the respondents thoughts why she or he choose 

one good over the other. We hypothesised that we’d find a positive willingness to pay 

both for organically as well as locally produced goods. The results was partly in 

contradiction to our hypothesis, we only found a positive willingness to pay for the 

locally produced good. The socioeconomically factors that affected a consumers choice 

were, age, income and consumption.  

 

Keywords: Organically produced, locally produced, willingness to pay, choice 

experiment, utility theory, Lancaster’s theory of value 
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 “Sustainable Development - A development that meets the needs of the present  

without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 
-Bruntdland Report 

KAPITEL 1 

INLEDNING 
 

 

 

 

1.1   Strävan efter en hållbar utveckling 
En ny internationell miljöpolitisk medvetenhet väcktes i och med den FN-konferens 

som Stockholm stod värdstad för 1972 (Söderholm, 2004). Denna konferens innebar 

startskottet för ett internationellt samarbete gällande människans miljö. Femton år 

senare såg man inga resultat av detta samarbete. Till listan med luftföroreningsproblem 

och försurning i Europa kunde numera tilläggas uttunning av ozonlagret, 

klimatförändringar och negativa effekter på människans hälsa på grund av användandet 

av naturfrämmande kemiska ämnen. Den fortsatta skövlingen av regnskogen påverkade 

inte bara regnskogen direkt utan skapade obalans i jordens resurser och 

överexploateringen av jordarna ledde till erosion, ökenspridning, vattenbrist och svält. 

(Hägerhäll, 1988). Större resurser lades på att analysera uppkomsten av problemen, 

färre på problemlösningar. I avsaknad av ett globalt perspektiv tenderade länderna att 

värna om egna intressen istället för att få till stånd det nödvändiga multinationella 

samarbetet. Mot denna bakgrund beslöt FN:s generalförsamling hösten 1983, att tillsätta 

en oberoende kommission för miljö och utveckling, med uppdrag att finna lösningar till 

problemen och bryta den negativa trenden (ibid). Kommissionens arbete resulterade i 

rapporten Our Common future, även kallad Brundtlandrapporten efter kommissionens 

ordförande dåvarande Norges statsminister Gro Harlem Brundtland. Denna rapport 

tillsammans med Världsbankens World Development Report, Development and the 

environment från 1992, flyttade miljöfrågan högt upp på många länders dagordning. På 

FN:s världstoppmöte för miljö och utveckling i Rio 1992 enades 149 länder om en 

global aktionsplan för hållbar utveckling – Agenda 21 (Dimbleby, 2001). 

Handlingsplanen innefattar alla samhällssektorer. De senaste två decennierna har en rad 

olika metoder och verktyg utvecklats för att stimulera olika aktörer för att vi 

tillsammans skall kunna nå målen (SOU, 2003:31). 
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I Sverige antog riksdagen enhälligt 16 långsiktiga miljömål vilka syftar till att utveckla 

en ekologiskt hållbar samhällsutveckling (Naturvårdsverket, 2009-05-05). Ett steg i 

detta led är en ekologisk livsmedelsproduktion. KRAV har en avgörande roll i detta 

avseende i Sverige. KRAV-märket är en miljömärkning för livsmedel vilken garanterar 

att varan/produkten är organsikt producerad. Jordbruksverket har tillsammans med 

Livsmedelsverket tillsammans utvecklat kriterier för att producenter skall få KRAV-

certifiera sina varor (SOU, 2003:31). Denna certifiering kan även ses som ett styrmedel 

staten har till sitt förfogande i form av informationsspridning, denna typ av styrmedel 

bygger på att staten vädjar till folkets egen förmåga och i bästa fall vilja att förändra ett 

nuvarande beteende. Till exempel kan staten upprätta olika standard (märkningssystem) 

vilka syftar till att underlätta för konsumenter att välja varor som belastar miljön mindre 

eller som innebär att arbetsmiljön samt de sociala villkoren för producenterna förbättras, 

(Vedung et al, 2006). KRAV är ett utav dessa system.  

 

Förändringarna på den internationella politiska arenan, medias påverkan och en strävan 

från intresseorganisationer tillsammans med staten att sprida information om 

klimatförändring och vad man som privatperson kan göra åt saken, är alla faktorer vilka 

bidragit till ett ökat konsumentmedvetande. I ljuset av detta ökande konsument- och 

miljömedvetande skulle man kunna tänka sig att även lokalproducerat har fått en ny 

plats i samhället då en lokalt producerad vara kan anses vara ett möjligt alternativ till en 

KRAV-märkt vara, till exempel kanske man som konsument väljer att köpa en vara som 

är lokalt producerad istället för en KRAV-märkt då den lokal producerade varan torde 

ha en kortare transportsträcka för att främja ett miljövänligt alternativ. I detta fall kan 

alltså KRAV-märkt och en lokalproducerad vara anses vara två typer av 

miljömärkningar. Vi konsumenter har makt och möjlighet att påverka genom våra val. 

Att välja en vara som är KRAV-märkt, lokalproducerad, Rättvisemärkt, SVAN-märkt, 

etc., innebär en möjlighet för oss som konsumenter att uttrycka vad vi anser vara viktigt 

när det kommer till produktionssätt av de varor vi konsumerar. Att undersöka 

konsumenters preferenser är således viktigt både i ett samhälls- och ett 

företagarperspektiv. Denna uppsats syftar till att undersöka hur norrländska 

konsumenter ställer sig till valet mellan en KRAV-märkt vara och en lokalt producerad 

vara. Resultatet kan vara ett stöd för företagare i området och bidrar även till den mer 

generella forskningen inom samhällsvetenskapen. Särskilt inom nationalekonomin leder 

det till en mer fullständig bild av konsumenters preferenser. Därav kan man dra 
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slutsatser hur man i nästa led skall inrikta sin information i konsumentfrågor. Studien 

blir särskilt intressant i ljuset av norrländska konsumenter, då bilden av Norrland och 

således varor som produceras i Norrland, ofta har bilden av att var rena, organiska och 

nära till naturen – attribut som alltså konkurrerar med de attribut som tillägnas KRAV-

märkta varor i marknadsföringen.  

 

1.2.   Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka betalningsviljan för KRAV-märkta produkter i 

förhållande till lokalt producerade varor. Uppsatsen syftar också till att utreda vilka 

faktorer som har betydelse då en individ väljer att betala ett högre pris för en vara då 

den uppfattas som miljövänlig eller lokalproducerad.  

 

1.3   Metod 
Då vi undersökte betalningsviljan för en KRAV-märkt produkt i jämförelse med en 

lokalproducerad vara, valde vi att använda oss av en till synes vardaglig vara i form av 

köttfärs. För att härleda betalningsviljan och urskilja konsumenters olika preferenser 

utförde vi ett valexperiment vars teoretiska referensram bygger på mikroteori, mer 

specifikt den slumpmässiga nyttofunktionen tillsammans med Lancasters värdeteori 

(Lancaster, 1966). Ett valexperiment är en särskilt lämplig metod då den avslöjar hur 

konsumenter värderar olika egenskaper, attribut, på en vara i förhållande till varandra. I 

vårt fall innebär detta att ett valexperiment kommer att visa hur en norrländsk 

konsument kommer att ställa sig till KRAV-märkt köttförs relativt köttfärs producerad i 

Norrland. Den information som ligger till grund för valexperimentet är hämtat från den 

enkätundersökning som utfördes i centrala Luleå under två tillfällen. Enkäten är 

uppbyggd på så sätt att vi ställt två alternativ (i.e. tilldelat köttfärsen olika attribut, 

KRAV-märkning, lokalproducerat, pris) mot varandra i ett försök att likna en riktig 

valsituation. Konsumenterna ställdes sedan inför 8 st sådana alternativ där attributen 

varvades och varierades. Att försöka efterlikna en riktig valsituation på detta sätt är ett 

försök att reducera andelen presumtiva svar – som annars brukar anses vara en utav 

nackdelarna med betalningsvillighetsstudier. Den tillämpade ekonometriska modellen är 

en så kallad random effects binär probitmodell. Beräkningar av marginalnyttan av de 

två attributen, KRAV och lokalproducerat, i förhållande till den skattade parametern för 
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det monetära attributet ger oss betalningsviljan för KRAV-märkt respektive 

lokalproducerad köttfärs (Garrod G. and Willis K. G., 2001).  

1.4   Avgränsningar och tillförlitlighet 
Studien bygger på en enkätundersökning utförd under två tillfällen i Luleå under hösten 

2008. 100 st. enkäter besvarades, men på grund av ofullständiga svar fick vi ett 

”bortfall” på 11 st. Vi har begränsat oss till att undersöka endast betalningsviljan för 

lokalproducerat och KRAV-märkt, övriga märkningar som till exempel en EU-

märkning har uteslutits. Tre attribut har undersökts, KRAV-märkt, lokalproducerat samt 

pris. En nackdel med denna typ av enkätundersökningar är att frågorna kan anses vara 

vinklade och partiska - för att försöka eliminera denna effekt gjorde vi först en 

testundersökning där en fokusgrupp fick komma med kommentarer angående huruvida 

de ansåg att frågorna som ställdes var vridna eller ansågs styrda på något sätt. Denna 

testundersökning resulterade bland annat i att en utav valsituationerna uteslöts, då den 

ansågs förvirrande samt att gränserna för de olika inkomstintervallen justerades. En 

fördel med valexperiment är att respondenten ställs inför ett val som efterliknar en reell 

köpsituation, men vi får härmed inte glömma bort att valsituationen respondenten ställs 

inför är hypotetisk.  

 

1.5   Tidigare forskning 
Det finns studier som diskuterar vem som köper KRAV-märkt och varför. Hur ser en 

KRAV-märkt konsument ut och vilka faktorer driver dem, vilka motiv ligger bakom ett 

köp. Dessa studier sträcker över flera ämnesområden, marknadsföring – inte minst. Det 

finns även studier där man tittat på just betalningsviljan för olika produkter där det finns 

ett KRAV-märkt alternativ av liknande produkter. I en studie från Lunds Universitet 

från 2003 har man undersökt vilka mekanismer som styr en typisk KRAV-märkt 

konsument och där fått fram att motiven till att köpa KRAV var på grund av dess 

organiska innehåll, miljöskydd, arbetsförhållandena i utvecklingsländer och djurens 

välfärd. Vad som skulle motivera respondenterna till att köpa mer KRAV märkta 

produkter var ett lägre pris (största andelen), ett större urval samt bättre information 

(Becker et al, 2005). 

 

Vårt bidrag till forskningen ligger just i jämförelsen mellan en vara med denna 

märkning, det vill säga en KRAV-märkning och en vara som är producerad (lokalt) i 
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Norrbotten. I en amerikansk studie där man tittade på betalningsviljan för lokalt odlade 

jordgubbar i jämförelse med mer kommersiella jordgubbar, fann man en högre 

betalningsvilja för de lokalt producerade jordgubbarna, dessa jordgubbar tilldelades 

även attribut som ”färska” och mindre kommersiella (vilket således får en negativ effekt 

på betalningsviljan), (Darby et al, 2008). För att dra paralleller härifrån till vår studie 

kan vi således förvänta oss att finna en positiv betalningsvilja för både KRAV-märkt 

och lokalproducerad köttfärs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 



KAPITEL 2 

KRAV-MÄRKT VS LOKALPRODUCERAT 
 

 

 

 

2.1   KRAV-märkning & ”Norrländsk märkning” 
KRAV-märkt är en miljömärkning som garanterar att produkten är odlad eller processad 

utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer. 

Regelverket bakom en KRAV-märkning syftar till att nå en hållbar produktion i led med 

de 16 nationella miljömål riksdagen enhälligt fastslagit. Man finner KRAV-märkningen 

främst på livsmedel, men det finns även bland annat KRAV-märkta textilier, blommor 

och gödsel. KRAV-märket tillkom då en enhetlig ekologisk märkning efterfrågades från 

både handels- samt konsumentsidan. I början av 1980-talet fanns det ett flertal olika 

märkningar och 1985 beslöt fyra organisationer att gå samman och bilda KRAV – 

Kontrollföreningen för Alternativ Odling (KRAV, 2009-08-25). Jordbruksverket står 

idag tillsammans med Livsmedelverket för auktorisering av certifieringen. KRAV-

märket anses vara känt till 96 % av den svenska befolkningen och märkets förknippade 

mervärden (eller attribut i ekonomiska termer) är ”bra för miljön”, ”bra för djuren”, 

”färre tillsatser”, ”kontroll av tillverkningen” och ”bättre ur hälsosynpunkt” (ibid). 

 

I vår uppsats är vi intresserade av en jämförelse mellan en KRAV-märkt vara och en 

lokalt (norrländskt) producerad vara. Då det ej saknas någon officiell ”lokalproducerad 

från Norrlands- märkning” valde vi följande fiktiva logotyp i vår enkät, för att 

tydliggöra valsituationerna och köttfärsens attribut.                                                                                        

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

 

Vi valde medvetet att inte definiera innebörden av lokalproducerat på detaljnivå, utan 

lät svaranden utgå ifrån sin egen uppfattning om vilka egenskaper en lokalproducerad 

vara innebar.  
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2.2   Översikt av utbudet 
En snabb titt på utbudssidan kan här vara motiverat för att få en helhetsbild av 

svenskarnas attityder. Andelen köpta ekologiska och miljömärkta livsmedel har ökat 

från 2,1 % 2003, till 3,4 % 20081, 2003 var även första året man började föra denna typ 

av statistik, vilket kan ses som ett ytterligare tecken på åt vilket håll trenden var på väg 

(SCB, 2009-04-21). Vi ser även en ökning av den ekologiskt kontrollerade åkerarealen 

från 5,7 %, 2001 till 6,8 %, 2006 (SCB årsbok, 2007). Det finns dock delar av landet 

som skiljer sig markant från genomsnittet ifråga om ekologiskt odlad åkermark. I norra 

Sverige är dock procentandelen betydligt lägre; Norrbottens andel av ekologiskt odlad 

åkerareal var endast 2,2 % 2006 (Västerbotten påvisar än lägre siffror). Om vårt resultat 

avspeglar denna statistik kommer vi att finna att betalningsviljan för KRAV-märkt är 

relativt låg (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor, Livsmedel, Samtliga Hushåll. Värt att noteras är att 
den typ av hushåll som köper den största andelen ekologiskt- och miljömärkta varor är ensamstående utan 
barn (4 %, 2008), och den grupp som har lägst andel är ensamstående med barn (2,7 %, 2008). 
 

7 



KAPITEL 3 

TEORI & METOD 
 

 

 

 

3.1   Efterfråga och nytta 
Varje dag står vi inför för många val, från det att vi vaknar till kvällens slut. Jag kan 

välja att gå upp eller ”snooza” 9 minuter till. Läsa tidningen eller spendera en längre 

stund i duschen, äta gröt eller bara ta en kopp kaffe? Och så fortsätter dagen. Vi gör 

även val som konsumenter, inom vår budgetram. Vi värderar och väger de olika 

varornas relativa värde mot varandra, eller i ekonomiska termer, vi väger och värderar 

nyttan de olika varorna ger oss. Huruvida vi föredrar en vara framför en annan beror på 

hur mycket ”nytta” just den varan ger oss. Det finns dock vissa problem med nytta som 

koncept, för det första är det svårt att kvantifiera nytta och för det andra kan man inte 

jämföra nyttan mellan olika individer (Nicholson, 2005). Vad man som individ lägger 

för värdering i en varas nytta är således upp till individen själv. En varas nytta kanske 

först och främst är dess funktionella användningsområde, men en vara kan även 

innebära andra sorters nytta, exempelvis majblomman, där själva nyttan innefattar den 

välgörenhet till vilken pengarna går till, snarare än Majblommans estetik. Nyttan av en 

vara kan således bestå av dels, dess faktiska användningsområde, dels kan individer 

finna olika nytta i olika varor beroende på dess produktionssätt, certifieringar, 

förpackning och utseende. För att underlätta vidare undersökning av nyttan inom 

ekonomin så antar vi även att vi människor är rationella varelser och tilldelar tre axiom 

till preferenssystemet; 1) ”Completeness” vilket innebär att då vi jämför låt oss säga 

KRAV-märkt köttfärs gentemot lokal producerad köttfärs så kan vi uttala om oss 

huruvida vi föredrar en KRAV-märkning eller en lokalproducerad köttfärs, ceteris 

paribus (allt annat lika), 2) ”Transitivity”, vilket innebär att om en individ hävdar att 

hon föredrar KRAV-märkt köttfärs framför lokalproducerad köttfärs och 

lokalproducerad köttfärs framför exempelvis den ekologiskt EU-märkta köttfärsen, så 

ska vi kunna dra slutsatsen att hon även föredrar KRAV-märkt köttfärs framför den 

ekologiskt EU-märkta köttfärsen, 3) ”Continuity”, vilket innebär att då en individ 

hävdar att hon föredrar KRAV-märkt köttfärs framför lokal producerad köttfärs så skall 
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vi kunna säga att hon även föredrar en situation som är relativt nära KRAV-märkning 

framför lokalproducerat (Nicholson, 2005). Det senaste, tillkom för att man skulle 

kunna analysera individers reaktion på små förändringar i inkomst eller pris. Givet 

dessa axiom, kan man formellt visa att individer kan ranka situationer från den minst 

önskvärda till den mest önskvärda situationen. Nyttan från KRAV-märkt köttfärs kan 

skrivas som U(X) och liknande för lokalproducerad, U(Y), den totala nyttan för både 

vara X och Y beskrivs U (X,Y). En individs preferenser antas kunna uttryckas av en 

nyttofunktion av formen  

U (x , x1 2, … , x ) n

där x1, x , … , x2 n är kvantiteter av varje vara n, vilka kan konsumeras inom en specifik 

period. Ekonomisk handel innefattar frivillig byteshandel mellan individer, om jag 

köper en glass är jag alltså villig att ge upp någonting (pengar) mot något som ger mig 

större nytta (en svalkande glass en varm sommardag). För att bryta ned och diskutera 

detta beteende i ekonomiska termer så pratar man om indifferenskurvor. En 

indifferenskurva visar vid vilka kombinationer av två nyttigheter (varor eller tjänster) en 

individ upplever samma nivå av nytta. Lutningen på kurvan är negativ, då den påvisar 

att för att ge upp en vara, y, så krävs en större kvantitet av vara x, för att nyttan ska vara 

konstant. För att få en större total nytta, med samma varor och under samma 

förhållanden, i.e. budgetram, krävs det att priset på någondera eller båda av varorna 

sjunker. Kurvan är ritad, så att dess lutning minskar längs med x, vilket innebär att den 

är ritad under antagandet att man blir mindre och mindre villig att ge upp y i utbyte mot 

x. Detta förhållande kallas den marginella substitutionskvoten (marginal rate of 

substitution) och säger oss något om vilken handel en individ är villig att genomföra, 

detta tillsammans med lutningen på indifferenskurvan, där nyttan hålls konstant. Till 

exempel, en punkt på kurvan, x , y1 1, här har en individ relativt mycket av y och är villig 

att ge upp relativt mycket av just denna vara i utbyte mot en ytterligare vara av x. Då vi 

ställer vår varas monetära attribut gentemot en KRAV-märkning alternativ en lokal 

producerad vara är det just detta förhållande och denna trade-off vi intresserar oss för. 

Individen kommer att välja ett visst alternativ, t.ex. lokal producerad köttfärs endast om 

nyttotillskottet (det vill säga innebörden av att köttfärsen är lokalproducerad) är minst 

lika stor som den eventuella kostnaden detta medför. 
 (Y)

 ● (x1,y1)  

 

 U (X,Y)

             (X) 9 



Teorin kring nyttan bygger delvis på att vi människor är rationella varelser, och gör 

logiska val grundat på våra preferenser. Detta är inte alltid fallet. Till en viss del går det 

att observera beteende och inkludera faktorer vilka påverkar detta observerbara 

beteende i våra beräkningar. För att justera för beteende vilket ej kan observeras samt 

även för att justera för andra felriskmarginaler inkluderas en stokastisk slumpterm. 

Skillnaden mellan en nyttofunktion och en slumpmässig nyttofunktion är just denna så 

kallade slumpterm.  

 

3.2   Totala ekonomiska värdet 
Välfärdsvinsten som uppstår för en individ i samband med att ett projekt eller en policy 

implementeras uttrycks ofta av den individens betalningsvilja (willingness to pay) eller 

vilja att acceptera (willingness to accept) att just denna förändring skall komma att ske. 

(Bateman et al, 2002). Den samhällsekonomiska vinsten vi pratar om här, det vill säga 

den totala välfärdsvinsten, tar sig inte endast form av pengarelaterade vinster utan kan 

även innefatta en hälsovinst, en klimatförbättring eller till exempel en bullerminskning. 

För att se om ett projekt är lönsamt, det vill säga, för att till exempel utföra en kostnads- 

nyttoanalys för ett projekt vilket syftar till en miljöförbättring, mäter man kostnaderna 

gentemot nyttan, nyttan i detta fall består här således även av icke-monetära värden. För 

att trots detta kunna sätta kostnaderna gentemot nyttan finns det olika metoder man kan 

använda sig av för att omvärdera nyttan av icke-monetära varor (Nicholson, 2005; 

Salas, 2007). Det totala ekonomiska värdet delas ofta upp i två undergrupper; 

brukarvärde och icke-brukarvärde. Brukarvärde innefattar det värde av en vara vilket 

den berörda individen blir direkt påverkad av, till exempel köttfärsens smak. Icke-

brukarvärdet visar hur mycket individen värdesätter en ”vara” utan att ha en direkt 

personlig användning. Det kan till exempel innefatta ett rent existensvärde, till exempel 

att en individ värdesätter bergsgorillornas överlevnad och därav stödjer WWF genom att 

bli djungelfadder, utan att ha för avsikt att själv besöka Virunga National Park. Eller det 

kan innefatta värdesättande av en förbättring av luftkvalitén för framtida generationer, 

vilket till viss del kan ses som ett direktanvändande då det handlar om rasens 

överlevnad men det kan även ses som en rent altruistisk värdering och hamnar således i 

en gråzon mellan de båda. 
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Totala Ekonomiska 
Värdet 

Brukarvärden Icke-Brukarvärden 

Faktisk Framtida 
Valmöjlighet 

För andra Existensvärde

Kvarlåtenskap/Arv Altruism

Figur baserad på Bateman et al.(2002)

 
Inom nationalekonomin finns det idag olika metoder för att uppskatta det totala 

ekonomiska värdet. För att få en klarare bild av skillnaden mellan olika typer av 

metoder och då särskilt skillnaden mellan brukar och icke-brukar värden följer här en 

kort redogörelse för tre utav dem; Resekostnadsmetoden, Fastighetsvärdemetoden samt 

Betalningsviljemetoden. Resekostnadsmetoden innebär kortfattat och förenklat att man 

tittar på vilken kostnad (inklusive tid och dess alternativ kostnad) en individ är villig att 

betala för att konsumera resursen. Fastighetsvärdemetoden går ut på att man försöker 

sortera ut de olika attribut som tillsammans summeras ihop till en fastighetsvärdering. 

Ett utav dessa attribut är just en miljöaspekt. Detta attribut analyseras genom att man 

tittar på vad som händer med priset om man exkluderar eller inkluderar just denna 

aspekt och på så sätt härleder man det totala ekonomiska värdet. Betalningsviljemetoden 

innebär att man skapar en hypotetisk marknad genom exempelvis ett valexperiment och 

härleder därefter efterfrågan. 

3.3   Att mäta betalningsviljan 
Det finns olika beprövade metoder och tekniker för att uppskatta betalningsviljan. Till 

att börja med så särskiljer litteraturen på så kallade indikerade (stated) och avslöjade 

(revealed) preferenser. Metoden att ställa frågor kring en hypotetisk marknad går under 

klassifikationen indikerade preferenser, till skillnad från då man mäter betalningsviljan 

för redan marknadsintroducerade varor då man ser till avslöjade preferenser. Kortfattat 
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kan man säga att då varan redan tagit an ett marknadspris så antas densamma således ha 

en uttryckt preferens. Avslöjade preferenser uttrycker inte heller icke-brukarvärden, 

vilket vi i högsta grad är intresserade av. Teknikerna man använder sig av för att härleda 

indikerade preferenser klassificeras i sin tur i två undergrupper; betingad värdering och 

modeller för diskreta val. Betingad värdering innebär öppna frågor så som till exempel 

“Hur mycket är du villig att betala för ... ?” Valmodellerna söker istället ranka olika 

alternativ och på så sätt indirekt härleda betalningsviljan. Valmodellerna är sin tur 

uppdelade i valexperiment och contingent rankning. Batemen et al, 2002, menar att 

valet mellan dessa två är beroende av till vilken vikt man lägger i varornas attribut. Han 

hävdar vidare att valmodeller är att föredra då fokus ligger vid det ekonomiska 

attributet. Varför valmodeller är att föredra då fokus ligger vid just attributen handlar 

om att, ett öppet frågeformulär som just definierar betingad värdering skulle bli alltför 

ohanterligt, då det hade krävts otaliga frågor för att komma fram till önskat resultat. De 

hävdar vidare att inom valmodelltekniken är det viktigt att anta att det totala värdet, 

(eller totala nyttan), av hela varan är lika med summan av dess attribut, ett antagande 

som speglar hela vår undersökning. I vår uppsats är den totala nyttan av köttfärsen lika 

med dess attribut ifråga om KRAV-märkning eller icke-märkning, lokalproducerat eller 

icke-lokalproducerat, en kombination av de båda samt pris. I valet mellan valexperiment 

och betingad rankning har valexperiment fördelen att man undviker vissa problem vilka 

man ofta stöter på i fallet med betingad rankning, till exempel kan dikotomiska formulär 

undergå problemet att svaranden är allt för positiva eller negativa, det vill säga, de kan 

svara ja på en fråga när de är säkra på att de aldrig kommer att bli ett obligatorium eller 

svara nej på en fråga då de tror att det kommer att bli ett obligatorium trots att de kanske 

skulle ha velat svar ja. Valexperiment möter svaranden med en mycket enklare 

frågeställning; Föredrar du A, B eller ingetdera? (Perman, 2005). Eftersom vi inte 

endast vill titta på betalningsviljan utan även jämföra de olika attributen, som de olika 

märkningarna tillför varan, sinsemellan är således någon form av valmodell att föredra 

och då i synnerhet ett valexperiment. 
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Totala Ekonomiska Värdet

Avslöjade Preferenser 
(Konventionella marknader) 

Indikerade Preferenser 
(Hypotetiska marknader) 

Modeller för 
diskreta val 

 (Betalningsvilja) 

Valexperiment

Figur baserad på Bateman et al.(2002) samt 
föreläsningsanteckningar 

Brukarvärden Icke-Brukarvärden 

Betingad Värdering 
(Betalningsvilja)  

Resekostnadsmetoden Fastighetsmetoden

Contingent Ranking 

 

3.4 Modellspecifikation  
I ett valexperiment knyter den underliggande teorin, det vill säga den slumpmässiga 

nyttofunktionen, samman klassisk mikroteori och våra empiriska undersökningar. I ett 

valexperiment ställs svaranden inför ett antal diskreta valsituationer, i vårt fall 8st, och 

ombeds att välja det alternativ de föredrar (Bateman et al, 2002). Dessa diskreta 

valsituationer bygger på antaganden att de olika valalternativen reflekterar nyttan som 

kommer någon till del tack vare detta val (Pearce et al, 2002). Nyttan är tänkt att snarare 

härstamma från de olika attributen än varan i sig själv. De olika valsituationerna består 

av färdiga paket och skall bedömas utefter dess attribut, varav ett utav attributen ofta 

består av pris, (Hanely et al, 1998).  I vårt fall innebär detta att nyttan antas mätas och 

härledas från köttfärsens (i enkäten) tilldelade attribut, i.e., lokalproducerat, KRAV-

märkt samt pris.  

 

En individs, i, nytta från en vara ges av en nyttofunktion där nyttan beror på varans 

attribut, Z, (exempelvis härkomst, miljömärkning och pris) (Högberg, 2007). Dessa 

attribut uppskattas olika för olika individer vars socionomiska egenskaper (ekonomisk 

status, värderingar, utbildning, civilstånd, etc.) kommer att påverka valet. Dessa 

personliga socionomiska egenskaper benämns med ett S. Nyttan, U, för individ i, för en 

vara benämns (Hanley et al, 1998);  
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U  = (Z , S )    (3.1) iA iA i

 

Där A står för ett visst valalternativ. Förutom den socionomiska vektorn S, som alltså 

till viss del kan uppskattas tar man även med en stokastisk komponent eller en så kallad 

slumpterm i beräkningarna. Vi antar att nyttofunktionen kan delas upp i två delar, en del 

som i princip är observerbar, V, (till exempel de socionomiska egenskaperna hos 

individen vi har fått en uppfattning om) och en del som ej är observerbar och/eller av 

slumpmässig karaktär, ε. Då kan vi skriva om ekvationen till (Ibid) 

 

U  = V(Z , S ) + ε(Z , S )   (3.2) iA iA i iA i

 

För att lättare åskadliggöra härledningen av betalningsviljan kommer vi till en början att 

slå ihop de observerbara faktorerna och benämna denna observerbara del Y. Så även 

med de icke observerbara faktorerna. Vi väljer även här att inte åtskilja mellan de olika 

typerna av ej observerbara variabler. Detta ger oss; 

 

V(Z , S ) => V(βY )  , iA i iA

ε(Z , Si) => εiA iA

 

där β står för en vektor av de parametrar som skall, i ett senare skede bland annat leda 

oss fram till betalningsviljan. Detta ger en mer överskådlig nyttofunktion (Bateman et 

al, 2002);  

 

U  = V(βY ) + εiA iA iA

 

Här står ε för till exempel; ej observerade attribut, ej observerade skillnader i individens 

preferenser och erfarenheter, mätfel, ofullständig information och förekomsten av 

proxyvariabler. V, står för den observerbara delen det vill säga dels de observerbara 

attributen (de tilldelade attributen i form av lokal producerad, KRAV-märkt och pris) 

samt de socioekonomiska egenskaperna vilka vi observerat.  

 

Då en individ står inför ett val mellan två olika sorter av köttfärs, vilka skiljer sig åt av 

dess olika attribut, antas individen göra en jämförelse av den nytta varje alternativ skulle 
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ge dem. Alternativ A kommer att väljas över ett annat alternativ B om och endast om 

nyttan av A är större än nyttan av B (Hanley et al, 1998) 

 

iff U  > U      (3.3) A B

 

Givet att en slumpterm är inkluderad i nyttofunktionen (3.2) kan vi ej fastställa säkra 

prediktioner (Bateman et al, 2002). Då det i vår analys rör sig om ett diskret val mellan 

två alternativ kommer en binär modell appliceras. Om vi definierar en binär variabel 

(dummy variabel) XiA = 1, då individ i väljer alternativ A, så kommer sannolikheten att 

individ i väljer alternativ A kunna skrivas (Louviere et al, 2000) 

 

P (X  = 1) = P(ε  > - V  (βY ))  (3.4) iA iA iA iA

 

Vilket även kan skrivas;  

 

P (V  + ε ) > (V +ε ) = P (V -V ) > (ε  - ε )    iA iA iB iB iA iB iB iA

 

Observationerna vi har, vilka utgått från de olika individerna (svaranden), antas vara 

korrelerade detta på grund av att det är en och samma individ som ställts inför 

upprepade val. Således kommer det även att finnas en viss korrelation i den stokastiska 

variabeln, slumptermen (Louviere et al, 2002). 

 

 = ε(Z , S ) εiA iA i

 

där Si alltså består av den icke observerbara individuella effekten och ZiA består av 

resterande ”störningar”. Vi antar en normalfördelning av dessa slumptermer och 

specificerar en random effects binary probitmodel, för att både testa och korrigera för 

denna eventuella potentiella korrelation. 
2Zi => N (0,б Z), Si => N (0, б2 ) S

 

Korrelationen, ρ, mellan val A och val B för en representativ individ kan skrivas  

 
2 2 2ρ = б Z / (б Z + б )   (3.5) S
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Genom att använda oss av denna binära probit model kan vi skatta de vektorer βi (i = 1, 

2, 3 …) för att se vilka olika attribut Zi (i=1, 2, 3…) som har en påverkan för en 

konsuments val av köttfärs. Den marginella substitutionskvoten är den negativa kvoten 

mellan två attribut (dess vektorer). Då det ena attributet utgör det monetära attributet 

och det andra det icke-monetära, kan man skatta betalningsviljan för ett visst attribut, 

exempelvis för en KRAV-märkning (Garrod and Willis, 2001). 

 

WTP   = -βför KRAV-märkning KRAV / β   (3.6) Pris
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KAPITEL 4  

ENKÄTDESIGN & UTFÖRANDE 
 

 

 

 

Att konstruera en enkät, som efter utförd undersökning, skall ligga till grund för en 

vetenskaplig uppsats innebär väl genomtänkta frågeställningar. För att man ska få fram 

önskat resultat krävs det att man väger de olika frågorna, dess formuleringar och dess 

syfte och frågorna i sig själv på en guldvåg. 

 
Nyckeln i att utföra ett valexperiment ligger i att valsituationen i enkäten skall i största 

möjliga mån likna en reell köpsituation. Enkäten skall få fram hur respondenten skulle 

agera i en verklig köpsituation, i vårt fall handlar det om köp av köttfärs med olika 

attribut. Vi valde köttfärs som vår vara dels för att vi ville använda oss av en vara som 

används i ett vardagligt bruk dels för att vi anser att köttfärs är en vara som de flesta 

hushåll känner till, på så sätt blir det lättare för respondenten att relatera till 

valsituationen som de ställs inför.   

 

Enkäten inleddes med ett kort följebrev, ett utförligare sådant var ej motiverat då 

undersökningen utfördes på plats. Valsituationerna inleddes med ett scenario ”Tänk dig 

att nästa gång du ska köpa…” (se nedan). Sedan följde valsituationerna vilka följdes 

upp med kontrollfrågor med syfte att undersöka konsumenternas motiv och avslutades 

med socioekonomiska frågor. I en valsituation var alltid alternativ 2 konstant.  

Alternativ 1 däremot, antog olika attribut, de två icke-monetära attributen KRAV och 

lokalproducerat i.e. norrländskt samt det monetära attributet Pris vilket i sin tur antog tre 

nivåer, 85 kr, 70 kr och 60 kr. 

 

En betydande del av det initiala stadiet av vårt uppsatsskrivande lades vid konstruktion 

av enkäten, utan en genomarbetad enkät skulle resultatet vara meningslöst. Syftet med 

enkäten var alltså att få fram en betalningsvilja för lokalproducerad och/eller KRAV-

märkt köttfärs. Vi inledde enkätkonstruktionen med valsituationerna. För att få fram 

rimliga prisnivåer besökte vi olika matvaruaffärer för att se det ungefärliga 
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marknadspriset på köttfärs och utgick från detta. Sedan antog vi att vissa faktorer som 

exempelvis inkomst och hushållets storlek, skulle komma att påverka en svarandes val. 

Dessa faktorer fångade vi upp i den socioekonomiska delen av enkäten. Den kanske 

svåraste delen att konstruera var den del där vi ville fånga upp respondenternas motiv 

bakom valen, det vill säga varför de valde att välja just ett utav alternativen i 

valsituationerna. Vad svaranden ansåg vara ”viktigt”. Vi brottades länge med 

formuleringar och ordval för att exakt kunna ringa in vad vi ville få fram. Det kom även 

att visa sig att under denna process var våra pilotstudier ovärderliga. En omarbetning av 

denna attityddel gjordes efter den första pilotstudien.   
 

Figur 1 Scenario samt Valsituation 

 
Tänk dig att nästa gång du ska köpa 1kg köttfärs finns det endast två 
alternativ att välja på. De båda alternativen innehåller 10 % fett, består av 
rent nötkött och skiljer sig inte åt i smaken.  
 
1) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

 Alternativ 1 Alternativ 2 
  

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

 
  

 
 
  

    
 
       
       

 
 

Den information som ligger till grund för vår undersökning finner vi således i 

respondenternas enkätsvar. I den första av de två utförda pilotstudierna, hade vi nio 

valsituationer samt kompletterande frågor om orsaken till deras val i valsituationerna. 

Tio av dessa enkäter delades ut på Luleå Tekniska Universitet till slumpmässigt valda 

studenter. Efter ifylld enkät bad vi dem om muntlig respons angående struktur, 

uppbyggnad och design. Därmed exkluderade vi en valsituation på grund av att två av 

valsituationerna uppfattades som allt för snarlika i testen. Samt, vilket nämnts ovan, 

 

 

 

 

85 kr/kg 

 
 
 

 

 
Saknar märkning 

60 kr/kg 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

18 



korrigerades de kompletterande frågorna genom att förtydliga dess innebörd och uteslöt 

även två av frågeställningarna. Den andra pilotstudien utfördes på samma sätt och med 

samma antal respondenter som i den föregående pilotstudien. Kritiken från den andra 

pilotstudien var positiv, dock med några tveksamheter angående enkätens utformning. 

Detta gjorde att vi valde att förstora och förtydliga valsituationerna genom att använda 

oss av färg och ”logotyper” i.e. KRAV samt ”I (hjärta) Norrländskt” 

 

Den slutgiltiga versionen av enkäten innehåller 8 valsituationer och delades ut till 100 

individer. Då 11 enkäter var ofullständiga blev således den slutgiltiga siffran för antal 

enkäter, på vilka vi dragit våra slutsatser 89 st. Undersökningen utfördes i dels centrala 

Luleå på två varuhus, Smedjan och Shopping och på matstället ”MAX Hamburgare” 

samt dels på ”ICA Kvantum”, Delfingatan, under perioden 20 oktober till den 25 

oktober 2008. 
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Kapitel 5 

RESULTAT 
 
 
 
 
100 enkäter delades ut och besvarades, 89 av dessa var slutligen användbara. 

Undersökningen, och tillika regressionerna grundas alltså på dessa enkäter. Alla 89 

individer har ställts inför 8 valsituationer. Detta ger oss 712 observationer. I enkäten är 

valalternativ 2 alltid detsamma, det vill säga alternativet hålls konstant i alla 9 

valsituationer. Där är köttfärsen varken lokalproducerad eller KRAV-märkt och priset är 

60 kr/kg. Däremot är det första alternativet, alternativ 1, varierande och köttfärsen märkt 

med antingen KRAV, norrländskt eller båda. Priset i alternativ 1 varierar mellan tre 

olika nivåer, 60 kr/kg, 70 kr/kg samt 85 kr/kg.  

 

Vi har använt oss av ett monetärt attribut, pris, och två icke-monetära attribut KRAV 

och norrländskt. Dessa attribut presenteras i tabell 1 ”Beskrivande statistik”, 

tillsammans med socioekonomiska variabler. Medelåldern i vårt stickprov är ca 40 år, 

minimiålder 14 år och maximun ålder är 72. Inkomsten delades upp i 10 st intervall, där 

lägsta intervallet ligger mellan 0 kr till 75000 kr, och det högsta intervallet ligger från 

80000 kr och över.  Medelinkomsten före skatt inklusive sjukpenning, studiebidrag, 

barnbidrag etc., ligger mellan 25000 kr och 40000 kr. Hushållens månadskonsumtion av 

köttfärs delades upp i 9 st intervall, där det lägsta intervallet ligger mellan 0,1 kg till 0,5 

kg och det högsta intervallet är från 7 kg och över. Hushållens genomsnittliga 

månadskonsumtion av köttfärs är mellan 1 kg till 3 kg. 

Att medelvärdet för hur ofta respondenterna valde KRAV respektive Norrländskt är 

detsamma är en ren tillfällighet och tillskrivs slumpen.  
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Tabell 1 Beskrivande statistik  
 

         
  Variabler                   Beskrivning             Medelvärdet        Std.avvikl            Mini               Maxi 
 
Attributnivåer 
      
Pris 60kr, 70kr och 85kr 73,125 9,99 60 85 

      
Krav 1 om alternativ 1 

valdes, annars 0 
0,625 0,48 0 1 

      
Norrländskt 1 om alternativ 1 

valdes, annars 0 
0,625 0,48 0 1 

 
Socioekonomiska variabler 

      
Ålder Antal år 40 17 14 72 

      
6,5 2,2 1 10 Inkomst Hushållets totala 

inkomst per månad, 
före skatt i kronor 
(1) 0-7 500 
(2) 7 501-11 000 
(3) 11 001-15 000 
(4) 15 001-20 000 
(5) 20 001-25 000 
(6) 25 001-30 000 
(7) 30 001-40 000 
(8) 40 001-60 000 
(9) 60 001-80 000 
(10) Över 80 000 

      
3,3 1,7 1 9 Konsumtion Hushållets 

konsumtion av 
köttfärs per månad i 
kg 
(1) 0.1-0.5 
(2) 0.5-1 
(3) 1-2 
(4) 2-3 
(5) 3-4 
(6) 4-5 
(7) 5-6 
(8) 6-7 
(9) mer än 7 
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2I tabell 2 presenterar vi beskrivande statistik för de förklarande variablerna vid val . 

Dessa variabler härstammar ifrån frågorna i enkäten vilka syftar till att ta reda på hur 

den svarande resonerade vid besvarandet av valsituationerna genom att svaranden fick 

ringa in till vilken grad de olika påstående stämde in på dennes preferenser. Siffran 1 

innebär att svaranden tar helt avstånd ifrån påståendet, siffran 2 betyder att svaranden 

tar delvis avstånd ifrån påståendet, siffran 3 visar att svaranden inte kan ta ställning 

alltså vet ej, då svaranden väljer siffran 4 instämmer denne delvis på påståendet och 

slutligen påvisar siffran 5 att svaranden instämmer helt till påståendet 

 
Tabell 2 Beskrivande statistik för bakomliggande variabler 

 
 

 
Bakomliggande ställningstagande variabler vid val 
(1) Tar helt avstånd ifrån, (2) Tar delvis avstånd ifrån, (3) Vet ej, (4) Instämmer delvis, (5) Instämmer helt 

 
 Hur viktig är det för dig 

med miljövänliga 
produkter? 

   
Viktigt 4,281 1 5 

   
 Det borde inte kosta mer 

med KRAV – märkta 
varor 

   
Kosta 4,326 1 5 

   
 

 Hur stort förtroende har 
du för de lokala 
producenterna? 

   
Förtroende 4,281 1 5 

   
 

 
 

Variabeln ”Viktigt” står för hur betydelsefullt svarande anser det är med miljövänliga 

produkter. Medelvärdet vid detta påstående, 4,281, ligger således mellan ”Instämmer 

delvis” och ”Instämmer helt” vilket i sin tur tyder på att miljövänliga produkter till viss 

grad anses viktiga. Detta överensstämmer dels med våra antaganden om att många 

konsumenter har ett mer utbrett miljötänkande och dels så stärker det även bilden av den 

ökande produktionen av ekologiskt odlad åkerareal.  

 

Variabeln ”Kosta” representerar påståendet att det inte borde kosta mer med KRAV-

märkta varor. Medelvärdet ligger på 4,326, vilket är ett värde som speglar en inställning 

till påståendet som ligger något över instämmer delvis. Detta innebär att merparten av 

svaranden inte tycker att det borde kosta mer med KRAV-märkta varor.  

                                                 
2 I appendix, enkäten, sidan 5 finnes utgångspunkten för denna tabell.  
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Variabeln ”Förtroende” står för huruvida de svarande har tillit till lokala producenter. 

Medelvärdet bland de svarande ligger på 4,281 och befinner sig en aning över siffra 4 

som innebär instämmer delvis. Detta betyder att de svarande instämmer delvis på att de 

har större förtroende för de lokala producenterna. Även detta är ett förväntat resultat. 

 

I tabell 3, nedan, visar vi de ekonometriska resultaten från de regressioner vi har utfört i 

LimDep 3.0. Den beroende variabeln är respondentens val av alternativet 1 eller 2 i 

valsituationen. Då svaranden väljer alternativ 1 (varierande alternativet, KRAV 

och/eller lokalproducerat) är den binära variabeln satt till 1 och då svaranden väljer 

alternativ 2 (konstant alternativ, ingen märkning) är den binära variabeln satt till 0. De 

oberoende variablerna i modellen är pris, vilket står för det enda monetära attributet, 

KRAV- samt Norrlandsmärkning vilka är icke-monetära attribut. Vidare är de 

oberoende variablerna, ålder, konsumtion och inkomst socioekonomiska variabler. 

Slutligen har vi de förklarande variablerna; viktigt, kosta och förtroende. Modellen är 

byggd på 712 observationer vilka består av 8 st fasta antal valsituationer samt 89 

individer.  
 

Tabell 3. Ekonometriska resultat,  random effects binary model 

 
 

Variabler Koefficienter t – statistik 

Konstant 0,259 0,099 

Pris - 0,130*** - 8,405 

Krav - 0,340   - 0,889   

Norrländskt 0,700* 1,720  

Viktigt 0,546  1,484 

Kosta - 1,185*** - 3,450  

Ålder 0,125*** 5,121   

Konsumtion - 0,539*** - 4,602 

Inkomst 0,574***  4,447   

Förtroende 1,955***  5,608   

Rho 0,933 44,164  

 
 

• statistiskt signifikant t värdet är 2,576 vid 1 % *** 
• statistiskt signifikant t värdet är 1,960 vid 5 % ** 
• statistiskt signifikant t värdet är 1,645 vid 10 % * 
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I tabell 3 har vi markerat de statistiskt signifikanta koefficienterna. Att de är statistiskt 

signifikanta innebär att dessa variabler faktiskt påverkar valet, det vill säga den 

beroende variabeln. Det monetära attributet är statistiskt signifikant, med 99 % säkerhet, 

och är, som väntat, negativ.  Det negativa tecknet innebär att om priset skulle öka så 

skulle detta få en negativ effekt på efterfrågan hos konsumenterna. Efterfrågan hos 

konsumenterna skulle sjunka i och med att priset ökar. Det icke monetära attributet 

KRAV är inte statistiskt signifikant vilket innebär att huruvida köttfärsen är KRAV-

märkt eller inte, ej har någon betydelse för konsumenternas val.  

 

Det andra icke monetära attributet Norrländskt är däremot statistiskt signifikant med 90 

% säkerhet vilket betyder att en Norrländsmärkning har en inverkan på konsumenternas 

val. Själva koefficienten är positiv, detta innebär att konsumenter med en högre 

genomsnittlig sannolikhet kommer att välja lokalproducerad, Norrlandsmärkt, köttfärs. 

Här kan vi således dra slutsatsen att konsumenternas preferenser tillgodoses i högre 

utsträckning med en Norrlandsmärkning. Denna märkning ger konsumenterna med 

andra ord en högre nyttonivå. 

 

De socioekonomiska variablerna, ålder, inkomst och konsumtion, är alla statistiskt 

signifikanta med 99 % säkerhet. Alla dessa variabler har en påverkan på 

konsumenternas preferenser vid val av köttfärs. Både ålder och inkomst har en positiv 

inverkan på val av köttfärs med märkning, Tolkningen av detta är att ju äldre 

konsumenten är och ju större hushållens inkomst är, desto större är sannolikheten för att 

konsumenten kommer att välja köttfärs med en viss märkning. Att inkomst har en 

positiv inverkan är väntat; i tabell 2 redogjorde vi för att man som konsument ansåg att 

det var viktigt med miljövänliga produkter och då förväntar vi således att de som har en 

möjlighet att köpa de något dyrare KRAV-märkta produkterna, även gör så.  Däremot är 

det tvärtom för variabeln konsumtion, ju större hushållens månadskonsumtion är av 

köttfärs desto lägre benägenhet att välja valalternativet med märkning. Detta är också 

väntat då en stor månadskonsumtion av köttfärs torde tendera till en lägre benägenhet 

att inhandla det dyrare alternativet, då en liten prisökning per paket leder till större hål i 

plånboken ju mer man konsumerar.  

 

De förklarande variablerna är viktigt, kosta och förtroende. Variabeln viktigt är ej 

statistiskt signifikant således har den ingen inverkan på val. Variablerna kosta och 
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förtroende är statistiskt signifikanta med 99 % säkerhet vilket tyder på att de har en 

påverkan på konsumenternas val. Förtroendevariabeln påvisar konsumenternas tillit för 

de lokala producenterna vid val. I och med att denna variabel är positiv ökar 

sannolikheten att konsumenterna väljer hellre ett alternativ med attributet norrländskt. 

Den andra variabeln, kosta, har ett negativ värde. Detta kan vi tolka som så att 

konsumenterna inte är villiga att betala mer för en KRAV-märkning, men däremot säger 

det inte att konsumenterna är negativt inställda till KRAV-märkta varor. Vi kan här tyda 

ett samband och en eventuell förklaring till varför det icke-monetära attributet KRAV 

inte är statistiskt signifikant. Det kan vara en så kallad proteströst på så sätt att man kan 

anse det vara en rättighet att en vara är KRAV-märkt och inte en fråga om prislappen. 

  

I kapitel 3 diskuterade vi huruvida den inbördes korrelation skulle komma att påverka 

våra resultat, genom att inkludera Rho i den valda modellspecifikationen random effects 

binary probitmodel så kan vi både testa och korrigera för en eventuell korrelation. Rho 

är en skattning av den genomsnittliga korrelationen mellan valen som en typisk individ 

gör. Sambandet i regressionen är starkt, vi föredrar således en random effects model 

före en binary probit model. 

 
Vi förväntade oss en positiv betalningsvilja för de båda icke-monetära attributen, 

KRAV- och Norrländskmärkning som inte stämde överens med resultatet av 

betalningsviljan i undersökningen. Attributet KRAV-märkt hade inte, som redan 

påvisat, någon inverkan på konsumenternas val, härav kan vi inte säga något om 

betalningsviljan för en KRAV-märkning, inte heller kan vi säga något om de 

komparativa fördelarna mellan KRAV och norrländskt. Däremot fann vi en statistiskt 

signifikant påverkan av val med attributet Norrländskt. Här fann vi en positiv 

koefficient, vilken betyder att det finns en betalningsvilja för Norrländsk, 

lokalproducerad köttfärs. Resultatet påvisar enbart en betalningsvilja för 

norrländskmärkning, enligt: 

 
WTP   = -βför Norrländskt-märkning Norrländskt / βPris = -(0,700/(-0,130))=5,385 kronor 
 

Detta betyder att konsumenter är villiga att betala ca 5 kronor extra för 

Norrländsktmärkt köttfärs. 
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KAPITEL 6 

 SLUTSATS & DISKUSSION 

 
 
 
 

6.1   Slutsats  
Denna uppsats syftade till att undersöka betalningsviljan för KRAV-märkta produkter i 

förhållande till lokalt producerade varor. Vi vill även undersöka vilka faktorer som 

spelade roll för en konsument vid val av en vardaglig vara. Vi använde oss av 

betalningsviljemetoden och utförde ett valexperiment med hjälp av en 

enkätundersökning. Vi fann att norrländska konsumenter gärna betalar lite mer för 

lokalproducerade produkter, däremot fann vi inget som påvisar ett samband mellan 

KRAV-märkta produkter och en betalningsvilja för denna typ av märkning. Detta går 

delvis emot våra prediktioner om att finna en positiv betalningsvilja för de båda typerna 

av märkning, särskilt då de flesta av konsumenterna ansåg att miljövänliga produkter är 

mycket viktiga.  

 

6.2   Diskussion & Rekommendation 
Det resultat vi funnit leder till många nya frågeställningar. Varför är det så här? Är 

anledningen rent ekonomiskt eller saknar KRAV-märket förtroende? Ser det ut så här i 

övriga Sverige? Ett skralt och kanske till och med helt obefogat antagande är att vi 

skulle finna ett liknande resultat om vi gjorde samma undersökning i exempelvis Skåne, 

en annan region med en stark jordbrukstradition. Skulle det skilja sig om vi jämförde 

olika produktgrupper? I en fortsatt studie hade det varit intressant att mer gå in på vad 

det faktiskt innebär att en vara är lokalproducerad och kanske även ta det ett steg längre 

och se de faktiska påverkningarna på naturen. Vilken ”typ” av produkt, lokalproducerad 

eller KRAV-märkt får minst negativa effekter på miljön? Om vi sedan informerat 

konsumenter om detta och sedan gjort om undersökningen på nytt, hade vi fortfarande 

fått samma resultat? Låt oss säga att vi kommit fram till att lokalproducerat kanske inte 

är så lokalt ändå och att gränsen för ”lokalproducerat” går vid Sundsvall (vilket så är 

fallet för Nyhléns Hugosons) och lokalproducerat faktiskt påverkar naturen negativt – 

hade detta lett till att konsumenterna i Norrland fortfarande hade främjat lokalodlat och i 
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så fall - varför då? En annan fråga som vi, vid närmare eftertanke, kanske borde ha ställt 

var ”Inom vilken radie anser du att lokalproducerat innebär?”. Är ”Norrländare” extra 

stolta över sin härkomst i jämförelse med övriga regioner? Kan det även vara så att ju 

fler märkningar som finns på marknaden desto mer förvirrad blir man som konsument 

och således hellre väljer en vara där man känner till dess härkomst. Eller är det helt 

enkelt så att man i dessa dagar helst stödjer den egna regionen. Har vi i vår 

miljömedvetenhet gått vidare från KRAV-märkt och numera tänker ytterligare ett steg, 

organiskt, där KRAV-märkt inte anses vara ett klimatsmart val längre?  

 

Andelen åkerareal som är KRAV certifierad i Norrbotten är förhållandevis liten jämfört 

med resten av Sverige, enligt noteringen vi gjorde i kapitel två angående utbudssidan så 

stämmer det dock med våra resultat, så de grundläggande teorierna om utbud och 

efterfrågan tycks stämma.  

 

För producenter i Norrbotten ser vi i dagsläget ingen efterfrågan för ett större utbud av 

KRAV-märkta varor, då förtroendet för Norrländskt verkar vara förhållandevis högt.  
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Vi vill med denna enkät undersöka vilka faktorer som har betydelse när ni köper 

köttfärs. Vi är särskilt intresserade av två ”märkningar”. Den ena är KRAV-märkning 

och visar på ett det är en ekologisk vara, den andra är en (icke-officiell) 

norrlandsmärkning som påvisar att varan är producerad i Norrland. Resultatet från 

denna enkät kommer att presenteras i en kandidatuppsats i nationalekonomi för Luleå 

Tekniska Universitet och vi garanterar total anonymitet. Vi tackar i förhand för hjälpen! 

/ Ellen och Frida 
 

Tänk dig att nästa gång du ska köpa 1kg köttfärs finns det endast två 
alternativ att välja på. De båda alternativen innehåller 10 % fett, består av 
rent nötkött och skiljer sig inte åt i smaken.  
 
1) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

Alternativ 2  Alternativ 1 
  

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

 
  
 
 
  

    
 
      
     
 

    
2) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
             Alt. 1             Alt.2               Ingetdera 

 

 

 

 

85 kr/kg 

 
 
 

 

 
 Saknar märkning 

60 kr/kg 

Alternativ 1 

 

 

 

 

85 kr/kg 

Alternativ 2 

 
 
 
 

 

60 kr/kg 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 
 Saknar märkning 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 



3) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

Alternativ 2  Alternativ 1 
  

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

 
  
 
 
  

    
 
       
                    
     

 
4) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
     

 
5) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

 
 
 
  
 
 
  

    

 

 

 

 

60 kr/kg 

 
 
 

 

 
 Saknar märkning 

60 kr/kg 

Alternativ 1 

 

 

 

 

70 kr/kg 

Alternativ 2 

 
 
 
 

 

60 kr/kg 

Alternativ 1 

 

 

 

 

60 kr/kg 

Alternativ 2 

 
 
 
 

 

60 kr/kg 

 
 Saknar märkning 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 
 Saknar märkning 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 



6) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

Alternativ 2  Alternativ 1 
  

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

Alt. 1 Alt. 2 Ingetdera 

Alt. 1 
Ingetdera 

Alt. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
     
 

 
7) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

 
 
 
  
 
 
  

    
 
       
     

 
 
8) Nästa gång du ska köpa köttfärs kan du välja mellan följande alternativ, vilket väljer 
du? 
 

 
 
 
  
 
 
  

    
 

 

 

 

 

85 kr/kg 

 
 
 

 

 
 Saknar märkning 

60 kr/kg 

Alternativ 1 

 

 

 

 

70 kr/kg 

Alternativ 2 

 
 
 
 

 

60 kr/kg 

Alternativ 1 

 

 

 

 

70 kr/kg 

Alternativ 2 

 
 
 
 

 

60 kr/kg 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 
 Saknar märkning 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 
 Saknar märkning 

Kryssa för det 
alternativ Du 
föredrar 

 



Ange i vilken utsträckning nedanstående påstående stämmer in på hur du tänkte när du gjorde 
dina val, genom att ringa in den siffra som bäst stämmer in.  
  
 Tar helt Tar delvis Vet ej Instämmer Instämmer 

avstånd 
ifrån 

avstånd 
ifrån 

delvis helt 

     Jag tycker det är viktigt med 
miljövänliga produkter 1 2 3 4 5 
  

     Jag har större förtroende för de 
lokala producenterna 1 2 3 4 5 
   

     Jag valde det KRAV-märkta alt. 
för att det bidrar till en god 
djurhållning 

1 2 3 4 5 
  

 
     Jag valde de lokalproducerade 

produkterna eftersom jag vill 
stödja regionens lantbrukare 

1 2 3 4 5 
  

 
     Jag tror att kvalitén på KRAV-

märkta varor är bättre p.g.a. att de 
är ekologiska 

1 2 3 4 5 
 

 
     Jag valde de lokalproducerade 

varorna för att de har en kortare 
transsportsträcka  

1 2 3 4 5 
  

 
     Det borde inte kosta mer med 

KRAV-märkta varor 1 2 3 4 5 
     
     Jag tror inte att KRAV-märkta 

varor bidrar till en bättre miljö 1 2 3 4 5 
      

     Min ekonomi tillåter mig inte  
att köpa KRAV-märkt även om jag 
vill 

1 2 3 4 5 
     

 
     För mig spelar det ingen roll om  

nötköttet är KRAV-märkt 1 2 3 4 5 
     

     För mig spelar det ingen roll  
varifrån nötköttet kommer 1 2 3 4 5 
     

     Priset är den faktor som spelar  
störst roll, jag väljer det billigaste 
alternativet. 

1 2 3 4 5 
     

 
     Jag tror att norrländska varor är 

lika bra som KRAV-märkta  1 2 3 4 5 
    

 

 



1) Kön  (   ) Kvinna  (   ) Man 
2) Ålder: ______ 
 
3) Sysselsättning 
 
(   ) Studerande     (   ) Arbetssökande    (   ) Pensionär      
 
(   ) Heltidsanställd (   ) Deltidsanställd (   ) Sjukskriven  
 
4) Antal vuxna personer i hushållet:______ Antal barn i hushållet: _____ 
 
5) Senast genomförda/pågående utbildning? 
 
(   ) Grundskola (   ) Gymnasium  (   ) Annan:________________ 
   
 
(   ) Folkhögskola (   ) Högskola eller Universitet 
 
6) Är du engagerad i någon miljöorganisation och/eller ideell organisation? 
 
(   ) ja  (   ) nej 
 
Om ja i så fall vilken/vilka: _____________________ 
 
7) Hur ofta inhandlar ert hushåll köttfärs (nötkött, 10 %) per månad? 
 
(   ) 1 gång  (   ) 4-5 gånger   (   ) 8 eller fler gånger 
 
(   ) 2- 3 gånger (   ) 6-7 gånger (   ) Aldrig 
 
8) Vad är ert hushålls ungefärliga totala konsumtion av köttfärs (nötkött, 10 
%) per månad? 
 
(   ) 0.1 – 0.5kg (   ) 2-3kg  (   ) 5-6kg   
 
(   ) 0.5- 1kg  (   ) 3-4kg  (   ) 6-7kg   
 
(   ) 1-2kg  (   ) 4-5kg  (   ) mer än 7kg 
 
9) Vad är ert hushålls ungefärliga totala inkomst i kronor per månad, före 
skatt inkl. bidrag (sjukpenning, studiebidrag, barnbidrag etc.):  
 
(   ) 0 – 7500  (   ) 15001 - 20000 (   ) 40001-60000 
   
(   ) 7501 – 11000 (   ) 20001 - 25000 (   ) 60001 – 80000 
 
(   ) 11001 – 15000 (   ) 25001-30000 (   ) över 80000 
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