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Förord	
Mina studier vid Mittuniversitetet har gett mig förståelse för att det inte spelar någon 
roll hur miljömässigt bra en produkt är om den inte kan kommuniceras så att kunden 
förstår sin fördel av produkten. Som akvaponiodlare ligger det därför i mitt intresse 
att ta reda på vad mina produkter måste uppfylla för att nå konsumenterna som 
intresserar sig för någon form av hållbara produkter. Jag vill tacka Henrik Haller som 
hjälpt mig under studiens gång med stöttande handledning. Jag vill också tacka min 
syster som ständigt uppmuntrat mig samt min kurskamrat Jennie Olsson Qvist som 
varit ett stöd under åren på Ekoentreprenörprogrammet.  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Sammanfattning		

I en akvaponi odlas fisk och grönsaker i ett kretslopp med cirkulerande vatten. Enligt 
EU:s regelverk, EG nr 889/2008, kan ett sådant odlingssätt inte certifieras 
ekologiskt. Problematiken uppstår i hur en giftfri odling 
kan nå de miljömedvetna konsumenterna utan en certifiering. Studien syftar till att ta 
reda på hur man i en akvaponi kan skapa miljömässiga värden och vilket leveranssätt 
som är mest hållbart.
 
Genom en enkätundersökning till konsumenter och personer 
inom restaurangbranschen har det framkommit att miljömärkning har ett högt värde 
likväl som kvalité. En stark konkurrenskraft är den lokala marknaden som också 
värderas högt. Efterfrågan på miljömärkt fisk är större än på grönsaker där 
konsumenterna hellre väljer lokalproducerat. Den lokala produkten förutsätter i 
många fall att konsumenten känner till dess produktionsprocess, då en lokalt odlad 
produkt inte per automatik blir miljömässigt hållbar. Är inte fisken miljömärkt 
påverkar det köpkraften något mer negativt än om grönsakerna inte är miljömärkta 
enligt urvalet av konsumenter. Personerna inom restaurangbranschen anser däremot 
att de produkterna som är lokalproducerade har lika stor plats som de miljömärkta. 
 
Utifrån enkätresultatet framgår att en akvaponiproducent kan distribuera lokalt som 
alternativ till ekologiskt märkning. Vill producenten ha ett transparent arbete och 
ytterligare möjliggöra miljömässiga hållbarhetsaspekter i sin verksamhet är 
transporten till kunden en viktig faktor. Hur produkterna ska levereras för att vara 
mest miljömässigt hållbara beror på lokalisering. Vad som avgör 
transportens miljöpåverkan är transportmedlet, hur mycket som fraktas, 
drivmedlet och sträckan. Oavsett transportfordon kan inte alla 
hållbarhetsprinciperna uppfyllas till fullo, men en minimering av påverkan kan väljas.

�4



Summary	

The aquaponic system includes cultivation of fish and vegetables in a cycle with 
circulating water. A closed system with circulating water is not possible to certify 
ecological according to the EU regulations, EG 889/2008. This causes a problem for 
the aquaponic producer who has a non-toxic production that is not possible to 
certify. The aim with this study is to find out if there is any alternative environmental 
values for an aquaponic and how the delivery can be done in the most environmental 
sustainable way.  

Results from the survey for consumers and persons in the restaurant branch show that 
environmental certification and quality are valued high. There is also a high demand 
for locally produced products. There is a higher demand for ecological fish than 
vegetables that has a higher demand for local production. Such a production requires 
that the consumer knows how the production is done since a local produced product 
does not necessarily mean that it its environmental sustainable. The buying power of 
the fish is affected more negatively than it is for vegetables if it is not environmental 
certified according to the consumers. The people in the branch of restaurants do 
however see local production and certification as equally important.

The aquaponic producer has an opportunity to distribute the products locally based on 
the survey results. Would the producer have a transparent work and further enable 
environmental sustainability aspects in their business, the transport to the 
customer becomes an important factor. How the products will be delivered to be the 
most environmentally sustainable depends on location. The delivery method that 
provides good opportunities for relationship building between supplier and customer 
risk to be what leads to the most energy demand. While the delivery method that 
reduces the contact between the parties in many cases leads to minimum energy 
consumption. What determines transport energy consumption is the means of 
transport, how much is transported, the fuel use and the distance. Not all principles of 
sustainability be met in full regardless of vehicles, but the minimization of impact can 
be selected.  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Terminologi	
Maximalt utnyttjat – När tillväxt av beståndet inte sker på grund av att det tas ut lika 
mycket fisk som beståndet reproducerar är det maximalt utnyttjat. 
Överfiskad – När beståndet minskar på grund av att en större andel fiskas upp än vad 
beståndet reproducerar.  
Primärproduktion – Produkter från jorden och naturen, som grönsaker, frukt, bär, jakt 
och fiske. 
Konsument – Privatpersoner som köper livsmedel 
Gröna företag – Företag med någon form av miljöinriktning 
Lokalproducerat – Lokal produktion av livsmedel inom ett avstånd på 10km eller 
angränsande kommuner. 
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1.	Introduktion	

1.1	Bakgrund	
Akvatiska ekosystem har länge försett människan med resurser som mat, rekreation 
och inkomst. Däribland fisken som är en viktig källa till protein och försörjning. Trots 
dess betydelse är 25% av resurserna fiskade så pass att beståndens återväxt hotas och 
52% är utnyttjade till max (FAO Nordic, 2012). Fångsten av de mest eftertraktade 
arterna av fisk har minskat till väldigt små mängder jämförbart med om fiskandet 
hade varit justerat efter tillgängligheten (Bernes, 2001). För att minska trycket på 
fiskbeståndet blir odling av fisk allt vanligare (FAO Nordic, 2012).

Traditionella fiskodlingar orsakar en del miljöproblem. Om vattnet som används 
släpps ut i vattendrag kan det leda till övergödning, smittor kan spridas mellan 
odlingskassarna, fisken kan rymma och blanda sig med vild fisk och därmed orsaka 
att antibiotika sprids (FAO Nordic, 2012). Ett alternativt odlingssätt som använder 
mindre mängd vatten och förhindrar risken av utsläpp är akvaponi (Rokacy et al., 
2006). Akvaponi är en sammansättning av vattenkultur, odling av fisk, och hydroponi, 
odling av växter utan jord (Jordbruksverket, u.d). Fisken odlas på land, i till exempel, 
kar och växterna i grusbäddar. Det näringsrika vattnet som skapas från fisken används 
som näring för plantorna. På så sätt blir näringsämnena till tomater fria från 
kemikalier och gödningsämnen (FAO, 2014). Vattnet renas genom grusbäddarna och 
återcirkulerar sedan till fisken. Därigenom skapas ett slutet system mellan odlingarna 
som tar fördel av varandra (Jordbruksverket, u.d). En akvaponi kan användas direkt i 
hemmet eller kommersiellt i större växthus (Kattastrand, 2013). Används ett växthus 
kan näringen från ett kilo fisk ge cirka 10 kilo tomater (Jordbruksverket, u.d).

Hos den svenska befolkningen finns ett växande intresse för svensk primärproduktion 
då det anses produceras med omtanke om djur och miljö. Förtroendet för förädlad mat 
ligger också högt, men inte på samma nivå som primärproduktion. Däremot har 
tilltron för märkning av svensk mat, som till exempel miljö- klimat- och 
rättvisemärkningar samt fri från tillsatser, fått en större betydelse. En av de största 
anledningarna till varför konsumenterna köper svenskproducerad mat är för att dem 
vill stödja den lokala ekologiska produktionen (GFK Sverige, 2014). Enligt 
marknadsrapport gjord av KRAV finns en växande målgrupp som intresserar sig för 
ekologiskt certifierade produkter. Dessa återfinns inte bara i livsmedelsbutiken, utan 
även på restauranger. Gruppen har ett stort förtroende av märkningen och betalar 
gärna några kronor mer för märkta produkter samtidigt som hela svenska folkets 
inställning till märkningen blir allt med populär (KRAV, 2016).
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1.2	Problembeskrivning	
Akvaponi har tagits fram som ett alternativ till fiskemetoder som leder till utarmning 
av havsbestånden och odlingar som orsakar övergödning. Samtidigt som intresset och 
förtroendet av svensktillverkade produkter ökar hos konsumenterna, vill de köpa och 
stödja den ekologiska produktionen. För att svara på efterfrågan skulle det således 
vara av intresse för akvaponiproducenten att ekologiskt certifiera sina produkter. På 
grund EUs regelverk, EG 889/2008, kan inte en akvaponi vara ekologiskt certifierad 
(Jordbruksverket, 2016). Problematiken uppstår i hur producenten av giftfri odling 
ska kunna nå miljömedvetna konsumenter utan en miljöcertifiering som de känner 
igen.

1.3	Syfte		
Studien syftar till att undersöka ett urval av potentiella kunder och deras åsikter om 
värden i val av livsmedel samt möjligheter att nå dessa på det mest miljömässigt 
hållbara leveranssättet. Studien ska undersöka vilka värden som kan vara alternativ 
till, eller likställas med, en ekologisk certifiering. Slutligen ska en analys av vilket 
leveranssätt som är mest lämpligt sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv genomföras.

1.4	Frågeställningar	
För att uppnå studiens syfte, att ta reda på det alternativa värdeskapandet och hållbara 
leveranssätt, har följande frågeställningar tagits fram: 

• Vilka miljömässiga kundvärden kan skapas i en akvaponi? 
• Finns det värden som konsumenter och restaurangägare skulle värdera högre 

än, eller lika högt som, en ekologisk certifiering? 
• Hur påverkas kundens köpkraft av om varan är certifierad eller inte? 
• Hur sker leveransen av produkterna på det mest miljömässigt hållbara sättet? 

1.5	Avgränsningar	
För att fokusera studien begränsas undersökningen till konsumenter och personer i 
restaurangbranschen , då dessa är potentiella kunder. Jämförelsen gentemot 
miljömärkning begränsas till ekologisk märkning, på grund av att en miljömärkning 
kan omfattas av många olika varianter och betydelser. Undersökningen av kunder 
fokuseras på värdeskapande och leverans för att identifiera möjliga vägar för en 
akvaponisk verksamhet. Undersökningen av leveransmedel fokuseras på transport 
med fordon och den energianvändning som det innebär. Alternativ som inte innefattar 
ett fordon benämns inte heller då det i studien antas behövas någon form av 
transportfordon. 

�10



2.	Metod	

2.1.	Enkätundersökningar	
Studien bygger i stor utsträckning på enkätundersökningar som ska svara på frågorna 
om vilka värden som kan likställas med eller värderas högre än en ekologisk 
certifiering och om köpkraften påverkas av att varan inte är certifierad. Resultatet 
kommer även användas för att tolka efterfrågan i potentiella kundvärden och 
leveranssätt, även om sekundär data är det grundläggande resultatet för dessa frågor. 
Data som samlas in analyseras med hjälp av de teorier som beskrivs i teoriavsnittet. 
För att öka spridningen av undersökningen kommer enkäten till konsument skickas ut 
via mejl och sociala medier. Ytterligare en enkät kommer göras till restaurangägare/
köksmästare. Det sker genom personlig kontakt vilket innebär att ett färre antal 
kommer att tillfrågas. Den personliga kontakten är för att öka troligheten på att få svar 
från de tillfrågade. Tanken var att tillfråga totalt fem restaurangägare/köksmästare, 
men endast fyra var möjliga att få kontakt med. Kontakten skedde antingen via 
telefonsamtal eller personligt möte, beroende på vad som var möjligt för 
respondenten. Frågorna ställdes enligt enkätens redan gjorda utformning och endast 
kort beskrivning om syftet med frågorna gjordes innan. Detta för att inte påverka 
respondenten mot något ställningstagande. I svaren gavs utrymme för om 
respondenten använde andra värden en de som fanns i enkäten, i de fallen adderades 
dem till resultatet.

För att få en så stor svarsfrekvens som möjligt kommer en kvantitativ enkät användas 
men med kvalitativa variabler (Ejlertsson, 2005). Frågorna till enkätundersökningarna 
väljs genom att problemområdet bryts ned i mindre beståndsdelar enligt syfte och 
problemformulering för att slutligen få fram konkreta frågor, det vill säga att 
operationalisering används (Ejlertsson, 2005). Som mall till framtagandet av 
enkätfrågor används GFKs undersökning, på uppdrag av Jordbruksverket, om svenska 
matvanor från 2014. För att ge respondenten en känsla av att formuläret är lätt att 
besvara används trattekniken (Andersson, 2005) med inledande frågor av 
bakgrundskaraktär; kön, ålder, bostadsplats (Ejlertsson, 2005). Formen på frågorna 
ser olika ut beroende på vad som undersöks. Frågan om konsumenten känner till 
akvaponi är en faktafråga med ja, nej eller vet ej alternativ (Andersson, 2005) för att 
få en första inblick om marknadens vetskap om ämnet. Alla frågor är bundna med 
fasta svarsalternativ (Trost, 2007), däremot har utrymme för att tillägga ”annat” getts, 
ifall något av alternativen inte passar in eller respondenten vill tillägga en variabel. De 
flesta frågor är formulerade med checklista som svar där respondenten har möjlighet 
att välja ett eller flera alternativ som passar in bäst (Andersson, 2005). Frågan om 
respondenten föredrar ekologiskt certifierade eller lokalproducerade grönsaker/fisk 
ger endast möjlighet till ett svarsalternativ. För att försöka få en uppfattning av vilket 
av alternativen som är mest eftertraktade. 

Urvalet för undersökningen baseras på bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) med syfte 
att öka möjligheterna för en hög svarsfrekvens under den begränsade tid som 
undersökningen kommer ske. Delningen av enkäten till konsumenter sker via 
författarens facebook och gruppen ”Miljövänligare vardagsliv”. Enkäten får på så vis 
spridning geografiskt och åldersmässigt. Ytterligare skickas enkäten ut via 
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Mittuniversitetets e-postlista till samtliga studenter som började ett program under 
höstterminen 2015. Den personliga kontakten sker med restaurangägare/köksmästare i 
närheten av författarens bostadskommun. Eftersom de flesta frågor består av flertalet 
variabler används en multivariat analys (Sörqvist, 2000). Svaren sammanställs i 
beskrivande statistiska mått (Sörqvist, 2000) för att ge en enkel och överskådlig bild 
av resultatet. 

2.2	Analysmetod	
Identifiering av miljömässiga kundvärden och möjliga leveransmetoder analyseras 
med utgångspunkt i de tre dimensionerna som ingår i hållbar utveckling; socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt men med främst fokus på den miljömässiga delen.  De 
fyra hållbarhetsprinciperna kommer användas som punkter som bör uppfyllas för 
hållbarhet. Vad gäller transport begränsas miljöpåverkan till koldioxidutsläpp. 

2.3	Reliabilitet	och	validitet	
För att säkerställa att svaren i enkätundersökningen besvarar studiens syfte sker en 
genomgång av den teoretiska basen för att ha en hög validitet (Ejlertsson, 2005). 
Enkäterna är standardiserade och ser därmed likadan ut för alla inom samma 
kundgrupp med syfte att öka reliabiliteten (Trost, 2007). Därmed skiljer sig frågorna 
för konsumenterna och restaurangägarna, men inom grupperna ser och ställs frågorna 
likadant. Precisionsaspekten när det gäller utformning av enkäten kommer bidra till 
en mer lättförståelig enkät och underlätta för respondenten (Trost, 2007). Genom att 
använda enkla satser och vanliga ord som respondenterna känner till, minskar risken 
för missförstånd och felaktiga tolkningar av frågorna och låg reliabilitet (Trost, 2007).  

2.4	Kritik	
Bekvämlighetsurvalet gör det inte möjligt att generalisera resultatet vilket kan ses som 
en nackdel för studien. Ett sådant urval valdes för att underlätta för författaren att få in 
ett resultat under den tid som studien genomfördes. Däremot ger studien en 
uppfattning om intressen och värderingar i ämnet från respondenter från stora delar av 
Sverige och med viss åldersspridning. För att möjliggöra en personlig träff valdes 
restaurangägare ut i närheten av författarens bostadskommun. Resultatet från den 
enkäten kan därmed endast anses gälla lokalt. 

Delningen på sociala medier gav många respondenter och utbredd spridning då 
flertalet respondenter delade undersökningen vidare. Tack vare detta blev spridningen 
geografiskt och åldersmässigt större. Den valda undersökningsgruppen 
”Miljövänligare vardagsliv” på facebook innebär högst troligt att miljöintresserade 
personer besvarar enkäten. Eftersom enkäten jämför värden för två olika 
tillvägagångssätt för hållbar produktion, lokalt och ekologiskt, ses detta inte som en 
nackdel för studien. Utan som en inblick i den potentiella marknadens intresse. 
Resultatet visar att största delen av respondenterna är kvinnor. Vad detta beror på är 
oklart men det bär viktigt att vara medveten om detta när resultatet granskas. 

En förbättring som hade kunna göras i formuleringen av enkäten var förtydligande av 
vad som menas med fiskproduktion. Det upptäcktes under insamlingens gång att 
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respondenterna kunde tolka ordet olika beroende på hur eftertänksamma dem var. Viss 
datafel uppstod då några respondenter inte följde instruktionerna, utan valde till 
exempel fler variabler än max tre. Dessa svar togs bort ur resultatet för att säkerställa 
att varje variabel haft lika höga prioriteringar.  

Ett datafel upptäcktes i en av frågorna i konsumentenkäten. Felet innebar att 127 
respondenter hade kryssat i ”annat” när de flesta egentligen kryssat i ”bra 
djurhållning”. Genom en manuell beräkning av resultaten kunde felet åtgärdas och 
resultatet stärkas då samtliga frågor fick en extra kontroll. 
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3.	Teori	
Marknadsföring är processen av att skapa kundrelationer genom att erbjuda 
kundvärden får att kunna få värden tillbaka (Kotler et al., 2011). För att nå kunden 
med dessa värden krävs rätt kommunikation, vilket är en utmaning för företag. Teorin 
beskriver olika möjliga kundvärden för gröna företag och hur dessa kan 
kommuniceras. Allra först presenteras definitioner och synsätt på hållbar utveckling. 

3.1	Hållbar	utveckling	
Allt som oftast beskrivs hållbar utveckling med Brundtland-kommissionens 
definition: 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”  
(WCED 1987 refererad i Rogers et al., 2008) 

Tidsperspektivet i definitionen är för många svår att förhålla sig till, därför kan 
begreppet beskrivas som att ta ansvar för sitt beteende, sina beslut och sin planering 
såväl idag som imorgon. Ansvaret innefattar ekonomiska, miljömässiga och sociala 
aspekter. Är det ett företag eller organisation gäller det för hela verksamheten. Viktigt 
att minnas är att hållbar utveckling inte är ett mål som kan nås, utan en ständig resa 
som blir allt mer hållbar. (Enell, 2009) 

De fyra hållbarhetsprinciperna används för att definiera de grundläggande villkoren 
för ett hållbart samhälle. Ett sådant samhälle förstör inte de sociala eller ekologiska 
systemen som samhället är beroende av. Punkterna kan användas i strategisk 
planering som ramar för vilket man ska hålla sig inom. Hållbarhetsprinciperna säger 
att det hållbara samhället inte utsätter naturen för systematisk koncentrationsökning 
av ämnen från berggrunden eller samhällets produktion, naturen utsätts inte heller för 
undanträngning med fysiska metoder och det råder social rättvisa. (Rogers et al., 
2008) 

3.2	Kundvärde	
Dagens marknadsföring skiljer sig från den klassiska genom att allt mer präglas av 
utbyte och relationer (Olausson, 2009). Det som utgör relationen är uppfattningen av 
varumärket och vad det utlovar (Olausson, 2009). Varumärket består inte bara av 
skrivna ord, utan genomsyrar hela verksamhetens utövande (Enell, 2009). Konsekvent 
handlande och uthållighet är två viktiga karaktärsdrag inom miljöområdet (Enell, 
2009). När konsumenten väljer varumärke ger denne uttryck för sin personlighet och 
livsstil (Olausson, 2009). Möjligheten att göra aktiva val ger konsumentens möjlighet 
att påverka samhället. De faktorer som tilltalar är kvalité, design, pris och läge (Enell, 
2009).  

Differentiering innebär att ett företag erbjuder en vara eller produkt som skiljer sig 
från marknaden och kan på så vis skapa ett unikt kundvärde (Kotler, et al., 2011). 
Differentieringen kan innefatta sociala, ekonomiska eller miljöaspekter som 
relationen mellan kund och producent bygger på (Lindén, 2004). Antalet steg mellan 
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producent och kund påverkar längden på kanalerna. Säljer producenten direkt till 
kund är det en direktkanal, finns det någon mellanhand, en eller flera, blir det en 
indirekt kanal. Beroende på varumärkets uppbyggnad blir valet av antal 
distribueringskanaler ett strategiskt val. Ju färre kanaler och platser som produkten 
finns på, desto vanligare och lättare är det att bygga upp ett exklusivt varumärke.  
Det finns tre nivåer av produkterbjudande, varje nivå ger mer kundvärde. Nivåerna 
består av en kärna och två yttre skal. Kärnan är den faktiska fördelen som kunden 
köper, till exempel köper kunden funktionen en god mättande middag. Det första yttre 
skalet är den faktiska produkten, det som middagen består av; fisken och tomaterna. 
Det yttersta skalet är allting runtomkring den fysiska produkten, det vill säga servicen 
vid köpet eller råd kring tillagning (Kotler, et al., 2011) 

Företag som drivs av gröna frågor bygger ofta på relationer genom öppenhet som en 
central del av verksamheten (Olausson, 2009). Långsiktiga relationer mellan kund och 
leverantör blir allt mer eftertraktat från båda håll. Kunden kan känna sig trygg med att 
få samma kvalité vid varje köp och leverantören vinner en trogen återkommande kund 
(Sörqvist, 2000). Öppenheten kan i företag användas för samarbete med 
organisationer för att tillsammans arbeta med det antagna hållbarhetsansvaret. Dessa 
organisationer kan vara de redan kända miljöcertifieringarna, men det finns även 
exempel på företag som låtit samarbetet ske på en mer individuell nivå. Samarbete 
med frivilligorganisationer är ett tillvägagångssätt när företag ger sig in i nya områden 
och etablerade standarder inte finns (Olausson, 2009). Att integrera 
hållbarhetsvärderingar i företaget skapar förtroende hos kunderna och de anställda 
(Enell, 2009). 

Efterfrågan på ekologiska livsmedel växer allt större nationellt som internationellt. 
Sedan 2005 har en ökning av ekologiska jordbruk skett med 125%. Även marknaden 
för lokalproducerad mat växer. Konsumenterna anser att lokalproducerat har 
möjlighet att reducera miljöpåverkningarna och stärka den lokala ekonomin samtidigt 
som det har en hög kvalité och smakar bättre än importerad mat. Ekologisk och 
närproducerade livsmedel omtalas som alternativ till kommersiell mat och anses 
motsvara hållbar produktion och konsumtion (Dahlgren et al., 2016). Eftersom 
miljöfördelarna ofta är dolda i en produkt, krävs tydlig kommunikation för att göra 
dem synliga (Rex, Baumann, 2007). Miljömärkning har i många fall fyllt 
kommunikationsfunktionen genom att visa att produkten har en miljöfördel gentemot 
andra icke märkta produkter (Rex, Baumann, 2007). Märkningen kommunicerar 
komplicerad information på ett enkelt och förståeligt sätt (Lindén, 2004). Något som 
underlättar för kunden i sitt val då det annars är lättast att agera först och justera 
värderingarna efteråt (Olausson, 2009). Märkningar som kontrollerar hela 
produktionsprocessen anses mer trovärdiga och omtyckta då de bland annat värnar om 
etik, ursprungsland och djurhållning samt ses som ett mått på kvalité (Lindén, 2004). 
Ett företag kan välja att göra egna miljöuttalanden gällande produktionen, produkten 
eller utsläpp. Viktigt att notera är att sådana uttalanden inte bygger på gemensamma 
och överenskomna utgångspunkter för marknaden (Enell, 2009).  
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4.	Resultat	

4.1	Enkätundersökning	konsument	
Vad gäller fisk visar figur 4.1.1 att miljömärkning är vad flest anser bland det 
viktigaste. Det är även viktigt för grönsaker men desto viktigare är det med kvalité, 
produktionsplats och smak. Efter miljömärkningen kommer kvalité och smak även för 
valet av fisk. Kännedom om producenten och produktionen ligger bland de lägre 
värdena för båda produkterna medan vart produkten kommer från geografiskt har 
något större betydelse. 

!  
Figur 4.1.1 Värden som är viktiga i val av livsmedel 

�  �
Figur 4.1.2 Ekologiskt eller närproducerat 

I valet valet mellan ekologiskt eller lokalproducerat är det något fler som vill ha 
lokalproducerade grönsaker precis som något fler hellre väljer ekologiskt certifierad 
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fisk. 

!  
Figur 4.1.3 Upplevda värden av ekologiskt märkta livsmedel 

Det främsta värdet som en ekologisk märkning skapar för fisk är miljöhänsyn. Hänsyn 
och vetskap om att grönsakerna är fria från bekämpningsmedel är nästan värderade 
lika höga. Innehållet i fisken är också viktig följt av bra djurförhållanden.  

!  
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Figur 4.1.4 Upplevda kundvärden av lokalproducerade livsmedel 

Lokalproducerad fisk och grönsaker anses i hög grad innebära miljöhänsyn enligt 
svaren i bifur 4.1.4. Valet av miljöhänsyn som svar är många fler än antalet av andra 
alternativ. Därefter är antalet någorlunda jämt fördelat mellan hög kvalité, god smak 
och fri från bekämpningsmedel för grönsakerna. Hög kvalité, bra djurhållning och fri 
från antibiotika är även dem jämnt fördelade för fisk. En del respondenter svarade 
både när det gäller lokalproducerad fisk som grönsaker att ingenting av ovanstående 
stämde in och skrev inte heller in något eget värde. Det var också ett antal som 
uttryckte att värdena kunde stämma in men behövde inte göra det, beroende på 
produktionsprocessen. 

!  
Figur 4.1.5 Viktiga faktorer i val av ekologiskt 

!  
Figur 4.1.6 Viktiga faktorer i val av lokalproducerat 

Den huvudsakliga orsaken till att respondenterna köper ekologisk fisk eller grönsaker 
är enligt undersökningen att dem vill värna om miljön. Därefter följer att dem vill 
bidra till en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. Tredje främsta anledningen är 
att dem genom certifieringen vet vad produkten innehåller eller inte.  

För lokalproducerade fisk eller grönsaker är huvudorsaken att dem bidrar till det 
lokala samhällets utveckling. Ingen uttryckte här en miljöhänsyn förutom dem som 
ansåg att det innebär kortare transportsträckor. Kännedom om produkten och 
tillverkningsprocessen har för lokal produktion större utrymme än ekologisk. 
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!  
Figur 4.1.7 Val av inköpsplats 

!  
Figur 4.1.8 Val av leveranssätt 

Både när det gäller fisk och grönsaker önskar konsumenterna att handla direkt av 
producent framför i matvarubutik. Köpet ska helst ske vid besök hos producenten följt 
av via internet, antingen genom hemleverans eller avhämtning. 	

4.2	Enkätundersökning	restaurang 

!  
Figur 4.2.1 Värden som är viktiga i val av livsmedel 
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Figur 4.2.1 visar vilka värden som restaurangägarna/köksmästaren tycker är viktiga 
när de väljer fisk och tomat till sin restaurang. För de två livsmedlen är 
produktionsplatsen viktig. Tre av fyra använde specifikt ordet närproducerat i detta 
sammanhang. Alla förklarade även att kombinationen av produktionsplats, 
miljömärkning och priset är vad som avgör inköpet. I vissa fall kanske inte produkten 
finns som miljömärkt men de är medvetna hur processen gått till. I andra fall finns det 
inte tillgång på lokalproducerade produkter men istället importerade och miljömärkta. 
Radek Jackiewicz , ägare av den kommande restaurangen Tuppen, uttryckte specifikt 1

att det är viktigt för dem att vara medvetna om hela produktionsprocessen för deras 
råvaror. Därmed kan en icke-ekologiskt certifierad produkt vara deras första val, så 
länge processen är bra enligt dem. Jeanette Persson , ägare av Tant Anci och Fröken 2

Sara café, uttryckte att deras första val är ekologiskt, just för att de är en ekologiskt 
certifierad restaurang/café. 

!  
Figur 4.2.2 Efterfrågan av ekologiskt eller lokalproducerat 

Figur 4.2.2 visar att hälften av respondenterna främst ser en efterfrågan på ekologisk 
fisk och grönsaker och hälften ser främst en efterfrågan på lokalproducerat.  

!  
Figur 4.2.3 Upplevda kundvärden av ekologiskt märkta livsmedel 

De främsta värdena för ekologisk fisk anser respondenterna enligt figur 4.2.3 vara den 
miljöhänsyn som det innebär. När det gället grönsaker är det vetskapen om att dem 

	Personlig	kommunikation	2016-04-281

	Personlig	kommunikation	2016-04-282
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inte är besprutade med kemikalier som är det främsta värdet. God smak var även det 
högt värderat då ägarna menade att smaken är bättre i livsmedel som inte är 
bekämpade med kemikalier eller framställda för snabb produktion. 	

!  
Figur 4.2.4 Upplevda kundvärden av lokalt producerade livsmedel 

Det högsta värde, både för fisk och grönsaker, som lokalproduktion anses innebära är 
god smak. Här finns däremot en förutsättning för att produktionen är tillfredsställande 
då en lokal odling inte innebär en bra produktion. Därmed visar även figur 4.2.4 att 
värdet av lokalproducerat beror på hur produktionen gått till. I de fall som 
produktionen är tillfredsställande anser bland annat Radek Jackiewicz  att det kan 3

motsvara värdet på en miljömärkt produkt. Fredrik Dovemyr , köksmästare på Invito, 4

uttrycker även en stolthet i att arbeta med lokalproducerade livsmedel som skapar en 
glädje. 

!  
Figur 4.2.5 Viktiga faktorer i val av ekologiskt  

	Personlig	kommunikation	2016-04-283

	Personlig	kommunikation	2016-04-284
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!  
Figur 4.2.6 Viktiga faktorer i val av lokalproducerat 

Respondenternas val av ekologisk fisk/grönsaker beror på att dem genom märkningen 
vet vad produkten innehåller eller inte innehåller och att de genom sitt val värnar om 
miljön. Jeanette Persson  menar också att den ökade efterfrågan är en viktig 5

bidragande faktor medan Fredrik Dovemyr  uttrycker att det ger en viss känsla. 6

Anledningen varför respondenterna skulle välja lokalproducerat är enligt dem alla att 
de bidrar till den lokala samhällsutvecklingen. Därefter kommer aspekten om att ett 
sådant val anses värna om miljön. Både Radek Jackiewicz  och Jeanette Persson  7 8

säger att lokalproducerade produkter som kan köpas efter säsong har en stor 
smakskillnad gentemot produkter som har längre transportsträckor.  

	Personlig	kommunikation	2016-04-285

	Personlig	kommunikation	2016-04-286

	Personlig	kommunikation	2016-04-287

	Personlig	kommunikation	2016-04-288
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4.3	Akvaponi	
Tabell 4.3 Urval av miljömässiga för- och nackdelar för olika komponenter av 
akvaponi	

Källor: FAO, 2014, Kattastrand, 2013, Rokacy et al., 2006, Jordbruksverket, 2016. 

Tabell 4.3 visar övergripande schematisering av för och nackdelar med det 
akvaponiska systemet. Genom ett cirkulerande system och användning av naturliga 
ämnen påminner produktionen om ekologiska system (FAO, 2014). Ett slutet system 
eller ett med cirkulerande vatten inte kan däremot inte ekologiskt certifieras 
(Jordbruksverket, 2016). Systemet tillsätter och utvinner inte ämnen till eller från 
naturen, bortsett från eventuell uppvärmning av växthuset. En akvaponisk odling kan 
erbjuda kunden livsmedel fria från kemikalier, bekämpningsmedel och antibiotika 
(Kattastrand, 2013). Näringsämnena kommer naturligt från fisken och fodret som 
fisken får. Systemet är tänkt att vara resurseffektivt med det återcirkulerande vattnet 
och minskad risk för övergödning i omkringliggande natur (Rokacy et al., 2006). 

Faktor Fördel Nackdel

Cirkulerande	vaOen
Liten	
vaOenkonsumIon 	Ej	ekologiskt	cerIfierbart

Slutet	system
Minskad	risk	för	
sjukdomsspridning Ej	ekologiskt	cerIfierbart

Naturliga	
näringsämnen Daglig	skötsel

	 Möjligt	kemikaliefriO Kunskapskrävande

	

Inga	utsläpp	i	
omkringliggande	
natur 	

	 Resursminimerande 	

	 Avfall	blir	resurs 	

Fiskfoder Enda	Illsatsen
Val	av	foder	påverkar	hela	
systemet

Uppvärmning 	
Växthus	kräver	viss	värme,	
energidrivande
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4.4	Leverans	
Tabell 4.4.1 Transportens påverkan gentemot systemvillkoren  

!  
Källor: Wallgren, 2006, Franzén, 2008, Rogers et al., 2008 

Tabell 4.4.1 visar vad systemvillkoren omfattar inom transport och vad 
konsekvenserna innebär. De olika transportförslagen omfattar olika för- och 
nackdelar. Samplanering innefattar att flera aktörer samarbetar med hemleverans eller 
till centrallager. Direktleverans sker direkt av producent till kund. Hos producent 
innebär att konsumenten besöker producenten för att handla (Franzén, 2008). Att 
transportera färre produkter en kortare sträcka kan innebära samma miljöpåverkan 
som en längre transportsträcka med effektivare medel eller större volymer (Franzén, 
2008).  

I en jämförelse mot 400mil med lastbil eller 1200mil med lastbåt framgår att 
samplanering och direktleverans är mer energieffektivt för korta sträckor, men lastbil 
och lastbåt är bättre för längre avstånd. Direktleveransen är effektivare upp till 175km 
och samordningen upp till 375km. Desto längre sträckorna blir är upphämtning av 
lastbil hos producenten mer energieffektivt än andra alternativ (Franzén, 2008). För 
kunden att själv bege sig till producenten och köpa direkt på plats är vid längre 
avstånd oftast mest ineffektivt (Franzén, 2008). Energieffektivisering innebär 
vanligen minskad interaktion mellan kund och producent (Franzén, 2008). Vid 
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leverans till olika platser blir logistiken av avgörande faktor för effektiviteten 
(Wallgren, 2006). Innovativa lösningar som internet-baserade beställningar gör det 
enklare för producenten att planera och distribuera på ett miljömässigt smart sätt 
(Wallgren, 2006).  

Både kundens och producentens fordonsval får är direkt avgörande för effektiviteten 
då olika fordon släpper ut olika stor mängd koldioxid, vilket tabell 4.4.2 visar.  

Tabell 4.4.2 Utsläpp av fossil koldioxid 

Källa: Energirådgivningen, u.d.	

	 	 	

Avstånd Miljöbil Kombi Stadsjeep

14,4km 1,2kg 3,4kg 5,4kg

26,3km 2,2kg 6,5kg 10,4kg

15,1km 1,0kg 3,0kg 4,8kg
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5.	Diskussion	
För en akvaponiodlare gäller det, som för alla företagare, att skapa ett varumärke som 
kunden förstår och intresserar sig för. För att attrahera den hållbara marknaden bör det 
således vara av intresse att bygga upp ett hållbarhetsmärke, även utan ekologisk 
certifiering. Enligt Olausson (2009) är nutidens tillvägagångssätt att fokusera på 
relationen till kunden. En positiv relation är byggd på förtroende, vilket gör det viktigt 
för producenten att hålla vad den lovar. Uttalar producenten att uppnå vissa värden, 
till exempel miljömässiga, måste dessa också kunna uppvisas och underhållas. Som 
undersökningen visar ligger kvalité bland de värden som är viktigast för kunden när 
det gäller val av livsmedel. Precis som Enell (2009) nämner som en viktig faktor som 
tilltalar. Om en akvaponiodlare kan säkerställa en hög kvalité av giftfria livsmedel 
skulle det också vara möjligt att använda detta som differentieringsstrategi för att nå 
marknaden, som Kotler et al. (2011) beskriver. Grönsakerna och fisken är inte unika i 
sig och kan därmed inte användas som unika värden, utan det är tillvägagångssättet 
som måste kommuniceras. Odlaren skulle därmed kunna använda sig av 
miljöaspekten i definitionen av hållbarhet och samtidigt erbjuda ett värde som är högt 
efterfrågat av kunden, kvalité. Kan odlaren använda ytterligare aspekter såsom de 
sociala, till exempel att driva ett transparant arbete där alla som omfattas av 
verksamheten behandlas väl, omfattar denne ytterligare en faktor i 
hållbarhetsdefinitonen. Som Enell (2009) beskriver skulle ett sådant integrerande av 
hållbarhetsvärderingarna även stärka relationen till kunderna. Enkätundersökningen 
visar inte bara att kvalité är viktigt för de båda svarande grupperna, utan även 
miljömärkningen, speciellt när det gäller fisk (figur 4.1.1, 4.2.1 ). En sådan stor 
efterfrågan på miljömärkt fisk, utan möjligheten att ekologiskt certifiera produkten, 
innebär en avvägning av kundsegment eller ytterligare hållbarhetsprofilering. Som 
Olausson (2009) beskriver skulle öppenheten i verksamheten, som föreslagits ovan, 
även kunna användas för samarbete med andra organisationer/verksamheter för att 
skapa en egen miljöstandard. Ett sådant arbete skulle förmodligen kräva en hel del tid 
och kanske även pengar samtidigt som problematiken att en ny standard/märkning 
kan vara svår för kunden att uppfatta. Men kanske är det ett möjligt alternativ för 
akvaponiproducenten att samarbeta med andra i samma situation för att arbeta förbi 
lagstiftningen om ekologisk certifiering.  

Den ekologiska efterfrågan, som enligt Dahlgren et al. (2006) står för hållbar 
produktion och konsumtion, visar sig även stor i den gjorda enkätundersökningen. Det 
urval av konsumenterna som svarat ligger kring 50% både för fisk och tomater och 
den upplevda efterfrågan i restaurangerna tycks vara lika stor (figur 4.1.2, 4.2.2). Den 
andra 50% skapar en potentiell marknad för akvaponiproducenten då efterfrågan på 
lokalproducerad fisk och tomat även de tycks vara stora. Lokalproduktion har lika 
stort utrymme som, och även större än, en miljömärkning enligt respondenterna från 
restaurangbranschen (figur 4.2.1). Vilket överensstämmer med Dahlgrens et al. (2006) 
påstående att marknaden för lokalproduktion växer sig allt större. Därmed skulle 
ytterligare ett miljömässigt värde för en akvaponiodling vara att satsa på att sälja sina 
produkter lokalt. Detta förutsatt att produktionen kan ses som miljömässigt hållbar 
och produkterna är fria från kemikalier och gifter. En lokalproducerad produkt blir 
inte automatiskt miljömässigt hållbar, vilket även en del respondenter uttryckt i sina 
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svar. Valet mellan ekologiskt eller lokalproducerat skulle kanske därför kunna vara 
större andel lokalt om producenten kan säkerställa produktionsprocessens 
miljöpåverkan. 

En lokalproducerad produkt anses enligt Dahlgren et al. (2006) skapa en förstärkt 
lokal ekonomi, värna om miljön, stå för kvalité och god smak. Att bidra till det lokala 
samhällets utveckling visar sig i svaren från urvalet också vara den främsta 
anledningen till konsumenternas och restaurangernas val av lokalproducerat (figur 
4.1.5-6, 4.2.5), men inte nödvändigtvis ett av de främsta värdena (figur 4.1.4). Det är 
inte heller tydligt att miljöhänsyn är en av de avgörande faktorerna vid valet för 
konsumenterna (figur 4.1.5-6), men däremot för restaurangerna (figur 4.2.5). Där är 
miljöhänsyn inte automatiskt värde, utan något som beror på produktionen (figur 
4.2.4). Denna skillnad kanske beror på att den avgörande produktionsprocessen inte 
framgick lika tydligt i enkäten online som i de personliga intervjuerna.  

Det finns alltså en skillnad mellan vad som är viktigt för respondenterna när hen 
väljer att köpa lokalproducerat (figur 4.1.5) och vad som produkten anses motsvara 
(figur 4.1.4). En lokalproducerad produkt associerar många av konsumenterna med 
miljöhänsyn (figur 4.1.4). När de däremot ska ange de två främsta orsakerna till 
varför de väljer att köpa den (figur 4.1.5) är det för att bidra till lokal 
samhällsutveckling och för att de känner till hur produkten är tillverkad. Å andra 
sidan är det inte definierat vad som menas med samhällsutveckling vilket skulle 
kunna innebära att respondenterna ser utveckling på olika sätt, ekonomiskt eller 
miljömässigt. Att veta hur produkten är tillverkad kan också tänkas täcka den 
miljöhänsyn som framgår i den ekologiska produktionen och kanske är en anledning 
till varför många inte angett miljöhänsyn som specifik anledning. Möjligen skulle 
resultatet kunna se annorlunda ut för värdena som en lokalproducerad produkt skapar 
(figur 4.1.4) om respondenter inte svarat ”det beror på produktionen” och ”ingenting”. 
Åter igen visar dessa svar att en lokalproducerad produkt inte per automatik blir 
hållbar och kan anses ha miljömässiga värden, utan att det är produktionen som avgör. 
Produktionens betydelse blir även tydligt i svaren från restaurangbranchen då det 
istället för miljöhänsyn står att det beror på produktionen vad lokalt odlat innebär 
(4.2.4), men framgår som en viktig faktor för 3 av 4 respondenter varför produkten 
skulle köpas (figur 4.2.5-6). Lokalproducerade produkter anses av båda grupperna i 
högre utsträckning motsvara kvalité och god smak än ekologiska (figur 4.1.3-4, 
4.2.3-4). Men som det framgick i intervjuerna tycks det endast vara om produktionen 
kan anses vara hållbar. Detta innebär alltså att en akvaponiproducent endast kan skapa 
miljömässiga kvalitets- och smak-kundvärden om de kan garantera en hållbar 
produktion. 

Beroende på hur det akvaponiska systemet är uppbyggd kan producenten erbjuda 
olika kundvärden. Utgår vi från att det är uppbyggt enligt tidigare beskrivet, med ett 
resurseffektivt system vad gäller både vatten och energi, finns självfallet fler 
miljöfördelar. Användningen av naturliga näringsämnen och det slutna systemet 
svarar på respondenternas efterfrågan på livsmedel fria från tillsatta kemikalier, 
bekämpningsmedel och antibiotika. Faktorer som hur uppvärmning av växthus och 
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val av fiskfoder som påverkar miljön kan också påverka miljövärden, något som 
skulle vara intressant att undersöka vidare. Däremot är de värden som kunden främst 
ser och upplever sådana som har med smak och kvalité att göra. Men som samtidigt 
tycks vara värden som höjs desto större miljöhänsyn produktionen har, enligt 
undersökningens urval. 

Vad som är viktigt i val av köp av ekologiska eller lokalproducerade produkter utifrån 
de konsumenter som svarat på undersökningen (figur 4.1.5-6), är det inga svar som är 
likadana. De enda två faktorer som är i närheten av lika många svar är att den 
ekologiska märkningen visar vad produkten innehåller/inte och att den 
lokalproducerade produktens produktionsprocess är känd. I och med att man vet hur 
produkten är tillverkad kan man också veta vad den innehåller eller inte. Dessa värden 
skulle därmed kunna sägas ha samma betydelse för valet av ekologiskt eller 
lokalproducerat. Vetskapen om hur produkten är tillverkad och vem producenten är, 
kan nog påverkas genom relationen mellan kund och leverantör, vilket åter igen visar 
betydelsen av trovärdigt varumärke. I en sådan relation har leverantören även 
möjlighet att skapa flera nivåer av kundvärde, som beskrivs av Kotler et al. (2009). 
Att erbjuda kunden ett hållbart livsmedel förstärks av att den är giftfri och har hög 
kvalité. Ett värde som skiljer sig mellan ekologisk märkning och lokalproducerat är 
att det senare skapar en känsla av stolthet att arbeta med, enligt en av respondenterna 
från restaurangbranschen. Ett sådant värde är inte konkret och tycks inte heller vara 
bland de vanliga förekommande, men är något som skiljer sig från övriga svar. 

Som figur 4.1.2 visar köper fler respondenter hellre ekologisk fisk än grönsaker. Även 
om skillnaden inte är stor kan anledningarna vara många. En förklaring skulle kunna 
vara att det förmodligen är vanligare med lokal produktion av grönsaker än vad det är 
med fisk. Därmed kan det vara lättare att kryssa lokalproducerade grönsaker. 

Få respondenter har svarat att det är viktigt för dem att andra köper produkten när 
dem väljer ekologisk märkning eller lokalproducerat (figur 4.1.5-6). Även få har 
svarat att de hellre väljer importerat än ekologiskt eller lokalproducerat (tabell 2-3). 
Intervjupersonerna från restaurangbranschen svarade att dem i hög grad valde 
miljömärkning, färskhet och kvalité framför pris (figur 4.2.1). Även om 
respondenterna är ärliga i att de hellre skulle välja bort importerat eller gå mer efter 
kvalité betyder det inte att dem faktiskt handlar enligt deras värderingar. Som 
Olausson (2009) beskriver ligger det en problematik i vad människans värderingar 
gentemot handlingar. Det är skillnad på vad personer säger sig göra, och vad denne 
faktiskt gör. Något som måste beaktas när man tittar på statistiken från en 
undersökning. Därmed skulle resultatet kunna se annorlunda ut om undersökningen 
inte baserades på personers värderingar, utan deras faktiska handling.  

Det mest eftertraktade leveranssättet enligt undersökningen, inköp direkt av producent 
genom eget besök (figur 4.1.7-8) verkar även vara det som bryter mest mot 
hållbarhetsprinciperna genom energianvändningen som krävs vid längre sträckor. 
Men det är också detta alternativ som ger stor möjlighet till förbättrad relation mellan 
producent och konsument, som tidigare diskuterat är ett viktigt kundvärde. På grund 

�28



av att samtliga av angivna transport alternativ på något sätt bryter mot 
hållbarhetsprinciperna, går det inte att hitta ett helt igenom miljömässigt hållbart 
alternativ. Utan valet av transport måste istället anpassas till det som har minst 
miljöpåverkan, samtidigt som detta kan komma att påverka kundrelationen. Här 
uppstår därmed en avvägning mellan vad som är mest miljömässigt hållbart och hur 
producenten ska nå sina kunder. Om avstånden mellan kunderna och producenten är 
långt och verksamheten syftar till att ha ett transparent företag med 
hållbarhetsprofilering, kanske andra alternativ av leveranssätt är bättre val. Är 
avståndet däremot kort kan producenten både slippa viss logistik och samtidigt bygga 
kundrelationer.  

Ett alternativt leveranssätt som respondenterna efterfrågar (figur 4.1.7-8) och som 
innebär direktkontakt mellan kund och producent är hemleverans (tabell 4.4.1). 
Sådant leveranssätt är endast mindre skadligt för miljön inom ett visst avstånd, men 
alternativa transportbilar (tabell 4.4.2) skulle kunna minska påverkan ytterligare. Det 
krävs mer logistik av producenten, men ger även större möjligheter att bestämma 
påverkan av sin produktion genom olika transportmedel. Att uppfylla samtliga 
hållbarhetsprinciper kan däremot inte ske i och med att oavsett transportmedel 
förekommer visst uttag eller utsläpp. Däremot kan producenten välja det alternativ 
som är minst skadligt. Undanträngning av naturen kan tyckas oundvikligt genom att 
det redan skett på grund av de befintliga vägarna. Social rättvisa skulle i detta fall 
kunna innefatta att alla kunder behandlas lika, det vill säga att alla erbjuds samma 
leveransmöjligheter. Alla leveranssätt har möjlighet att uppfylla detta, men alla 
kanske inte är lika resurs- och kostnadseffektiva. Samplanering är det leveranssätt 
som är minst energikrävande under längst sträcka, vilket möjliggör alternativa 
lösningar. Till exempel kan hemleverans samordnas och på så vis erbjuda kunden 
flera produkter på ett bekvämt sätt samtidigt som kundrelationen byggs upp och 
miljöpåverkan blir mindre än vid andra alternativ. Vid längre transporter är 
upphämtning av lastbil hos producenten det bättre valet för energieffektiviteten. Ett 
sådant val kan tänkas vara nödvändigt om varorna ska transporteras till grossister, 
men desto svårare om producenten vill sälja direkt till kund. Som Kotler et al. (2011) 
beskriver påverkas kundrelationen av antalet steg mellan produktion och kund. 
Försäljning via grossist skulle därmed innebära försämrad relation och kanske 
minskad chans att väljer samma produkt igen på grund av att relationer bygger 
trygghet som i sin tur leder till att samma val sker igen, enligt Sörqvist (2000). Vill 
producenten agera så miljömässigt hållbart som möjligt måste denne välja mellan 
alternativa transportmedel och att bygga relationer med sina kunder. Beroende på 
produktionsplats och val av kundsegment kan det valet se olika ut för olika 
producenter. 

En akvaponiproducent som väljer lokal produktion och kan leverera giftfria 
kvalitetsprodukter från ett resurseffektivt system med samarbete av andra aktörer har 
nog möjlighet att konkurrera med ekologisk certifiering. 
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6.	Slutsats		
De miljömässiga värden som kan erbjudas i en akvaponi är giftfria livsmedel som inte 
leder till spridning av sjukdomar eller gödningsämnen och som med sin 
återcirkulation av vatten minskar resursförbrukningen. Urvalet av konsumenter anser 
att kvalité är viktigare än ekologisk certifiering för när det gäller grönsaker. För de 
intervjuade inom restaurangbranschen värderas produktionsplatsen högre för 
grönsaker. Lokal produktion har likvärdigt värde med certifiering. Är inte fisken 
miljömärkt påverkar detta köpkraften något mer negativt än om grönsakerna inte är 
miljömärkta enligt urvalet av konsumenter. En miljömässigt hållbar leverans beror på 
transportsträcka, lastmängd, bränsle och fordon. Vid kortare avstånd är samplanering 
energieffektivast och vid längre sträckor är upphämtning med lastbil mer effektivt.  
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7.	Förslag	till	fortsatta	studier	
Då den genomförda studien har identifierat möjliga miljömässiga kundvärden för en 
akvaponisk odling skulle fortsatta studier kunna identifiera vilket kundsegment som 
är relevant för producenten. Med grund i studiens resultat kan en viss fokusering 
göras, till exempel titta närmre på den lokala marknaden. Undersökningen kan 
genomföras i form av enkäter där resultatet visar vilka typer av kunder som har vilka 
åsikter för att sedan försöka gruppera dessa. Till hjälp kan redan identifierade 
kundgrupper som LOHAS användas.  

Studiens har också visat att det finns potentiella miljövärden i odlingen, men att det 
delvis beror på valet av foder och uppvärmning. Därmed skulle det vara intressant att 
undersöka vilka val av foder och uppvärmning som har minst miljöpåverkan. Studien 
kan utformas genom en livscykelanalys av olika alternativ som sedan jämförs mot 
varandra. I och med att de olika alternativen blir en investering skulle även en 
undersökning av alternativens kostnader vara relevant som sedan kan ställas mot 
resultatet av livscykelanalysen. 
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Bilaga	1	
Bakgrundsinformation för respondenter i konsumentundersökning 
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Bilaga	2	
Enkätundersökning konsument 
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Bilaga	3	
Frågor restaurangbranschen 

Vad är viktigt för er i ert val av fisk?  
Exempel: Smaken, Kvalitén, Produktionsplats, Miljömärkning, Kännedom om 
producenten/produktionen, Priset, God djurhållning 

Vad är viktigt för er i ert val av grönsaker?  
Exempel: Smaken, Kvalitén, Produktionsplats, Miljömärkning, Kännedom om 
producenten/produktionen, Priset 

Vilket ser ni störst efterfrågan av när det gäller fisk? 
Ekologiskt certifierad (oavsett produktionsplats) eller lokalproducerat 

Vilket ser ni störst efterfrågan av när det gäller grönsaker? 
Ekologiskt certifierad (oavsett produktionsplats) eller lokalproducerat 

Vad anser ni att en ekologisk märkning av fisk motsvarar?  
Exempel: Hög kvalité, God smak, Miljöhänsyn, Bra djurhållning, Fri från antibiotika 

Vad anser ni att en ekologisk märkning av grönsaker motsvarar?  
Hög kvalité, God smak, Miljöhänsyn, Fri från bekämpningsmedel 

Vad är viktigt för er i ert val av ekologisk fisk/grönsaker? 
Exempel: känner igen märkningen, vet vad produkten innehåller/inte innehåller, 
värnar om miljön, bidrar till ökad efterfrågan på ekologiska produkter, ser en 
efterfrågan hos kunderna 

Vad anser ni att lokalproducerad fisk motsvarar?  
Exempel: Hög kvalité, Bra djurhållning, God smak, Miljöhänsyn, Fri från antibiotika 

Vad anser ni att lokalproducerade grönsaker motsvarar?  
Hög kvalité, God smak, Miljöhänsyn, Fri från bekämpningsmedel 

Varför skulle ni köpa lokalproducerad fisk/grönsaker?  
Exempel: Vet vem producenten är, vet hur produkterna är tillverkade, bidrar till lokala 
samhällets utveckling, ser en efterfrågan hos kunderna 

Har du hört talas om akvaponisk odling?  
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