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Sammanfattning	  
 
Titel: KRAV- och Fairtrade-certifierat kaffe. En studie om konsumenters attityd till och köpbeslut 
gällande certifierat kaffe. 
 
Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi 
 
Författare: Terese Olsson och Cecilia Hermanson 
 
Handledare: Besrat Tesfaye och Karl Gratzer 
 
Fem nyckelord: Certifierat kaffe, hållbar utveckling, attityd, köpbeslut, konsumenter 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan attityd till och köpbeslut 
gällande certifierat kaffe hos konsumenter. Studien kommer att studera om marknadsundersökningar 
som mäter konsumenters attityder är en bra metod för att förutse ett köpbeslut gällande certifierat kaffe. 
 
Metod: För att studera konsumenters attityd till certifierat kaffe har vi genomfört en webbaserad 
enkätundersökning via Facebook. Totalt samlades 108 svar in. För att komplettera Facebook-studien 
har vi även utfört tre enkätundersökningar på stan på personer som är kunder på ICA. Respondenterna 
här utgörs av kunder som handlade på en ICA butik i Stockholm vid tre olika tillfällen och tidpunkter. 
För att studera konsumenters faktiska köpbeslut har även försäljningsstatistik på Fairtrade- och KRAV-
certifierat kaffe samlats in. 
 
Teoretisk referensram: Studien utgår från de två teorierna “The Theory of Planned Behaviour” och 
“The Decision-Making Process” som beskriver konsumenters attityd och köpbeslut till en produkt.  
 
Resultat och slutsats: Resultatet visar att man kan urskilja ett mönster mellan de fyra delstudierna 
gällande respondenternas attityd och köpbeslut till certifierat kaffe. Studiernas resultat visar att 
respondenterna i genomsnitt har en neutral attityd till certifierat kaffe. Kvinnor har en positivare attityd 
till certifierat kaffe än män. Studenter och arbetares attityd till certifierat kaffe skiljer sig inte åt. Det 
finns ett samband mellan respondenternas attityd till och det angivna köpbeslutet gällande certifierat 
kaffe. Det angivna köpbeslutet är det köpbeslut som respondenterna har uppgett i 
enkätundersökningarna. Vid en analys av försäljningsstatistiken från Fairtrade och KRAV kan vi dock 
se att det finns en paradox mellan konsumenters attityd och det faktiska köpbeslutet när det gäller 
certifierat kaffe. Ungefär 36 procent av respondenterna har en positiv attityd till certifierat kaffe 
samtidigt som Fairtrade- och KRAV-certifierat kaffe har en försäljningsandel på cirka 10 procent av 
den totala kaffeförsäljningen i svensk dagligvaruhandeln 2011. Studiens slutsats är att det inte finns ett 
samband mellan konsumenters attityd till och det faktiska köpbeslutet gällande certifierat kaffe. 
Marknadsundersökningar som mäter konsumenters attityd är inte en tillförlitlig metod för att förutse 
konsumenters köpbeslut gällande certifierat kaffe. 
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Abstract	  
 
Title: KRAV- and Fairtrade-certified coffee. A study of consumer´s attitudes and purchase decisions 
regarding certified coffee. 
 
Course: Master´s Thesis in Business Administration 
 
Authors: Terese Olsson and Cecilia Hermanson 
 
Supervisors: Besrat Tesfaye and Karl Gratzer 
 
Five keywords: Sustainability, attitude, buying decision, consuments, certified coffee 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate whether there is a correlation between attitude and 
buying decisions of consumers regarding certified coffee. The study will examine whether market 
surveys measuring consumer’s attitudes, is a good method for predicting a purchasing decisions 
regarding certified coffee. 
 
Method: To study consumer attitudes towards certified coffee, we have implemented a web-based 
survey at Facebook. A total of 108 responses were recorded. To complement the Facebook study we 
have conducted three surveys on persons who are customers at ICA. Respondents here consists of 
customers who traded at an ICA store in Stockholm on three different occasions and times. In order to 
study consumers' actual buying decisions are also sales on Fairtrade and KRAV-certified coffee 
collected. 
 
Theory: The study is based on the two theories "The Theory of Planned Behaviour" and "The 
Decision-Making Process," which describe consumers' attitudes and purchasing behavior to a product. 
 
Conslusions: The study’s results show that one can discern a pattern among the four sub-studies 
regarding respondents' attitudes and purchase decisions of certified coffee. Results of this study show 
that the respondents on average have a neutral attitude to certified coffee. Women have a more positive 
attitude to certified coffee than men. Students and workers' attitude to certified coffee is not different. 
There is a correlation between respondents' attitude to the stated purchase decision regarding certified 
coffee. The stated purchase decision is the buying decision that the respondents have stated in the 
questionnaire surveys. An analysis of the sales of Fair Trade and KRAV however, we can see that there 
is a paradox between consumer attitudes and the actual buying decision when it comes to certified 
coffee. Approximately 36 percent of respondents have a positive attitude to certified coffee while 
Fairtrade and KRAV-certified coffee have a sales share of about 10 percent of the total coffee market 
in the Swedish grocery trade in 2011. The study concludes that there is a relationship between 
consumers' attitude to and the actual purchase decision regarding certified coffee. Market surveys 
which measure consumers ' attitude is not a reliable method for predicting consumers' purchasing 
decisions regarding certified coffee. 
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Begreppsdefinitioner	  
 
Företags samhällsansvar: Inkluderar det ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och etiska 
ansvarstagandet i företagsverksamheten. Det etiska ansvaret syftar bland annat på att företag ska ta 
hänsyn till arbetsförhållanden och miljö i företagets produktion och att de har ansvar över att arbetarna 
har en rimlig lönenivå samt att företaget motarbetar eller inte utnyttjar barnarbete. 
 
Etiska livsmedel: Livsmedel med “etiska” värden. Detta kan till exempel vara livsmedel som är 
ekologiskt producerade eller livsmedel som producerats under bra arbets- och levnadsvillkor för 
odlarna och de anställda i produktionsländerna. Vid produktion av etiska livsmedel tar man bland annat 
hänsyn till arbetarnas sociala rättigheter och motarbetar barnarbete. Fairtrade är ett exempel på en 
certifiering som finns på livsmedel och som tar hänsyn till att odlare och anställda i 
produktionsländerna ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. 
 
Certifierade livsmedel: Livsmedel som kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. Certifiering 
utdelas när produktionen är i överrensstämmelse med ett certifieringsorgans standarder eller annat 
regelgivande dokument. KRAV, EU-märket och Fairtrade är exempel på vanliga certifieringar på 
livsmedel i Sverige. 
 
Ekologiska livsmedel: Livsmedel som ofta har en KRAV-certifiering på förpackningen. Ekologiska 
livsmedel kan även sakna KRAV-märket men ändå vara ekologiskt tillverkad. För att ett livsmedel ska 
få kallas ekologisk måste den ha producerats enligt regler som bestäms av EU. EU-reglerna för 
ekologisk produktion är en grundnivå medan KRAV:s regler för att bli certifierad i vissa avseenden är 
striktare än EU-reglerna. Ekologiska livsmedel ska ha odlas miljövänligt, utan kemiska 
bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Idag är det obligatoriskt att märka ekologiska produkter med 
EU-märket. 
 
Konventionellt livsmedel: En standard produkt/livsmedel som inte är ekologisk och inte är certifierad. 
Benämns även som icke-certifierat livsmedel och icke-certifierat kaffe i studien. 
 
SvDvH: En förkortning på den svenska dagligvaruhandeln. Den svenska dagligvaruhandeln består av 
butiker som främst säljer dagligvaror, vilket innefattar bland annat livsmedel.  ICA, Coop och Axfood 
är exempel på företag som ingår i den svenska dagligvaruhandeln. 
 
Out-of-home: En benämning som Fairtrade använder sig av när de redovisar försäljningsstatistik på 
Fairtrade-certifierat kaffe som säljs på hotell, restauranger, caféer, automater, arbetsplatser etc. SvDvH 
räknas inte med i detta begrepp. 
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1.	  Inledning	  
___________________________________________________________________________________ 
I inledningen presenteras en kort bakgrund om konsumenters ökade medvetenhet om en hållbar 
utveckling. Därefter förs en diskussion om konsumenters attityd till och köpbeslut gällande certifierade 
livsmedel. Bakgrunden resulterar sedan i en problemdiskussion som följs av studiens syfte, 
frågeställningar, avgränsning samt studiens fortsatta disposition. 
___________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Företags samhällsansvar är ett ämne som har blivit allt mer uppmärksammat i samhällsdebatten på 
senare år. Konsumenter sägs idag vara mer medvetna om frågor som handlar om allt från 
miljöpåverkan till produktsäkerhet i sina köpbeslut (Carrigan & Attalla, 2001 s. 575). Samtidigt blir det 
allt viktigare att företag och konsumenter tar ett gemensamt ansvar för en hållbar utveckling. Vår 
livsstil påverkar omgivningen och globaliseringen är en utmaning för kommande generationer. Hållbar 
utveckling handlar därför mycket om ett gemensamt ansvar mellan människor och länder i hela 
världen.1 

 
McWilliams och Siegel (2000) menar att det finns starka bevis för att konsumenter värdesätter att 
företag arbetar med sitt samhällsansvar. Den ökade medvetenheten hos konsumenter om miljö- och 
etisk konsumtion har därmed väckt företags intressen då de måste möta konsumenternas efterfrågan. 
Detta har lett till att det har blivit allt vanligare att företag har marknadsföringsstrategier som är riktade 
mot etiska marknadssegment. Dessa företag vill främja det etiska ansvarstagandet och producera 
miljömässigt hållbara produkter, varumärken eller tjänster. (Carrington, Neville & Whitwell 2010, s. 
140) Tidigare studier definierar den etiskt medvetna konsumenten som en konsument som känner ett 
ansvar gentemot miljön och samhället, och uttrycker dessa värderingar genom sin konsumtion och i sitt 
köpbeslut. (De Pelsmacker, Driesen & Rayp 2003; Shaw & Shui 2002)  
 
Etisk konsumtion skiljer sig i uttryck, oro och problem för varje individ men några exempel på etiska 
aspekter för en “etisk konsument” inkluderar miljöproblem, arbetarnas rättigheter, ursprungsland, 
vapenhandel, rättvis handel och djurs välbefinnande. (Tallontire, Rentsendorj & Blowfield 2001; 
Carrington, Neville & Whitwell 2010) Trots att flera tidigare studier (Bhattacharya & Sen 2004; 
Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011; Carrigan & Attalla 2001) visar på att konsumenter idag är 
mer etiskt medvetna i sina köpbeslut, är det viktigt att ha “the economic man”-modellen i åtanke när 
man beskriver en individs köpbeslut. Många samhällsekonomiska analyser bygger på att människor 
antas vara rationella beslutsfattare vilket innebär att individen alltid nyttomaximerar. Det rationella 
agerandet kännetecknas av att individen först bildar sig en uppfattning om sin omgivning och om andra 
människors beteende. Därefter kommer personen väga de olika valmöjligheternas fördelar och 
nackdelar mot varandra för att sedan välja det alternativ som ger störst nyttomaximering för denne. 
(Camerer & Fehr 2006, s. 47)  
 
När det talas om konsumenters inställningar till och uppfattningar om företags samhällsansvar och 
etiska produkter pratar man ofta om konsumenters attityd till detta. En attityd är en läggning att svara 
gynnsamt eller icke gynnsamt till ett objekt, en tillställning, en person eller en institution (Ajzen 2005, 
s. 3). Attityd kan uttryckas verbalt eller icke verbalt och kan även härledas från tre olika sorters svar; 
kognitiva, affektiva och konativa. Den kognitiva aspekten handlar om uppfattningar och tankar om 
attitydobjektet. Den affektiva aspekten fokuserar på bedömningar av och känslor till attitydobjektet 
medan den konativa aspekten syftar på beteende intentioner, engagemang och handlingar mot 
attitydobjektet. (Ajzen 2005, s. 3-5) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.regeringen.se 
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För att möta de etiskt medvetna konsumenternas efterfråga har många företag utvecklat 
marknadsstrategier som är riktade till segment som är etiskt inriktade (Carrington, Neville & Whitwell 
2010, s. 140). Idag är det dock inte ovanligt att företag som utåt kommunicerar att de aktivt arbetar 
med etiskt- och miljömässigt ansvarstagande får mycket kritik, då många av aktiviteterna ofta ses som 
ett sorts PR-trick. Företag uppmärksammar konsumenter om att de tar ett etiskt och miljömässigt 
ansvar, samtidigt som företagens huvudsakliga affärsidé (kärnverksamheten) inte tar vidare hänsyn till 
dessa aspekter. Ett exempel på detta är McDonalds som bygger barnsjukhus samtidigt som de anklagas 
för att bidra till barnfetma.2  
 
Ett annat aktuellt exempel är Hennes & Mauritz som utåt profilerar sig som ett företag som arbetar med 
socialt ansvar3 men som på senare tid fått kritik för att sömmerskorna i Bangladesh har oacceptabelt låg 
lön.4 Dessa exempel är händelser som påverkar konsumenters köpbeslut och attityd till produkter men 
även ekonomisk styrka, vanor, trender, reklam, livsstil, kultur, personliga värderingar, normer och 
personlighet är faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut (Kotler 2009, s. 230). 

1.2	  Olöst	  paradox	  

Trots att Ajzen (1991) menar att en positiv attityd till en produkt eller tjänst indikerar på ett framtida 
köp visar många konsumentundersökningar att så inte alltid är fallet när det kommer till etiska 
produkter. (Bhattacharya & Sen 2004; Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011; Carrigan & Attalla 
2001) Enligt Bhattacharya och Sen (2004) finns det ett positivt samband mellan ett företags 
samhällsansvar och konsumenters attityd till företaget och dess produkter. Konsumenterna uppger att 
ett företags arbete med hållbar utveckling påverkar deras köpbeetende, men att detta i själva verket inte 
påverkar det slutgiltiga köpbeslutet (Bhattacharya & Sen 2004, s. 9–10).  
 
Bhattacharya & Sen (2004) menar att konsumenters bristande kännedom om hållbar utveckling är en 
avgörande faktor till att hållbar utveckling inte är en viktig variabel i köpbeslutet. Öberseder, 
Schlegelmilch och Gruber (2011) utvecklar detta vidare och menar att det existerar en olöst paradox 
rörande konsumenters attityder och beteende till företags samhällsansvar. Å ena sidan efterfrågar 
konsumenterna mer och mer information om företagens samhällsansvar, å andra sidan visar 
forskningen att det finns en stor klyfta mellan konsumenternas uppenbara intresse och den begränsade 
roll som samhällsansvar spelar i det slutgiltiga köpbeslutet. Paradoxen förklaras med att köpprocessen 
är komplex och att hållbar utveckling därför nästan aldrig är den viktigaste faktorn i konsumenternas 
köpbeslut.  (Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011, s. 457) 
 
Även Carrigan och Attalla (2001) kommer fram till slutsatsen att konsumenter uttrycker en önskan att 
stödja etiska företag men att det faktiska köpbeslutet inte är påverkat av etiska faktorer. Paradoxen kan 
bero på att konsumenter inte är medvetna om företagens eventuella etiska riktlinjer. Konsumenter 
behöver även bli övertygade om att deras köpbeslut kan påverka positivt och göra skillnad för en 
hållbar utveckling. Ytterligare en förklaring till paradoxen är att pris, kvalitet och värde är faktorer som 
går före den etiska faktorn i köpbeslutet. (Carrigan & Attalla 2001, s. 575) Paradoxen mellan 
konsumenters attityd och köpbeteende har studerats även i Sverige. År 2006 utförde Konsumentverket 
en studie som visar att svenskar har en allmänt positiv attityd till ekologiska livsmedel. Samtidigt är 
försäljningen av ekologiska livsmedel relativt låg i förhållande till den totala livsmedelsförsäljningen. I 
studien framkom det även att det finns spridda åsikter bland konsumenterna om vilka eventuella 
fördelar ekologisk mat har. Konsumenterna har även dålig kunskap om principerna för ekologiska 
livsmedel.  (Konsumentverket 2006, s. 9) Magnusson och Biel (2005) menar att en möjlig förklaring 
till detta är att det är relativt nytt för en stor del av befolkningen att ta hänsyn till livsmedels sociala- 
och miljömässiga konsekvenser. Ofta vägleds konsumenter av tidigare erfarenheter och agerar efter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 www.aktiespararna.se 
3  www.svd.se (1) 
4 www.svt.se	  
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vanor. Det tar därmed tid att etablera nya köpvanor och börja välja ekologiska livsmedel rutinmässigt. 
(Magnusson & Biel 2005, s. 6) 
 
En metod för att fånga konsumenternas medvetenhet om företags samhällsansvar är att produkten är 
certifierad. Fairtrade, KRAV, Bra Miljöval, EU-märket och RainForest Alliance är några exempel på 
vanligt förekommande certifieringar på svenska livsmedel. Dessa certifieringar visar att produkten har 
producerats enligt standarder eller annat regelgivande dokument och visar att en oberoende tredje part 
stödjer företagets arbete med samhällsansvar.5 Etiska livsmedel är ett vidare begrepp för livsmedel som 
har producerats med hänsyn till hållbar utveckling. Ett etiskt livsmedel kan antingen, som det har 
nämnts, ha en certifiering och vara ekologisk.6 
 
Livsmedel behöver uppfylla vissa krav för att få kallas ekologiska, det finns en EG-förordning med 
regler från Europaparlamentet som berör produktionen, hur märkningen ska ske och hur produktionen 
ska kontrolleras. 7  Det finns fem olika godkända kontrollorgan som certifierar och kontrollerar 
ekologiska livsmedel i Sverige. Vid kontroller följer kontrollorganen produktens väg genom 
exempelvis inköpslistor för att på så sätt säkerställa att den är ekologiskt odlad.8 Besökskontrollerna 
genomförs regelbundet av de olika kontrollorganen.9 
 
Men kan man lita på certifieringar som till exempel KRAV, Fairtrade och Bra Miljöval? Kristina 
Tamm-Hallström är projektledare för projektet “Kan vi lita på certifiering” som pågår mellan 2012-
2014 och menar att det finns en del osäkerheter kring certifieringar eftersom märkningarna ofta 
innefattar mycket information som är svår för konsumenterna att ta till sig. Hallström menar även att 
det är svårt att upptäcka missförhållanden i produktionen eftersom kontrollerna ofta sker genom 
stickprov.10 

1.3	  Problemdiskussion	  

Samtidigt som många studier visar att konsumenter har en positiv attityd till etiska produkter är 
konsumtionen av etiska produkter låg (Bhattacharya & Sen 2004; Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 
2011). År 2011 utgjorde ekologiska produkter endast 4 procent av all försäljning av livsmedel och 
alkoholfria drycker i Sverige.11 Det går däremot att se en positiv trend i konsumtionen av ekologiska 
livsmedel och alkoholfri dryck då försäljningen mellan 2005 och 2011 har ökat med 122 procent.12 
Detta kan jämföras med den totala livsmedels- och alkoholfria dryck försäljning som har ökat med 29 
procent under samma tid.13 
 
Av ovan nämnda anledningar är det intressant att undersöka om paradoxen mellan konsumenters 
attityd och köpbeslut till certifierade livsmedel ser ut på samma sätt som den gjorde till ekologiska 
livsmedel enligt Konsumentverkets rapport 2006. För att undersöka detta måste vi ta reda på vad 
konsumenter idag har för attityd till certifierade livsmedel och även samla in data innehållande 
försäljningsstatistik på certifierade livsmedel. 
 
Enligt Bhattacharya och Sen (2004) måste konsumenter bli medvetna om hur företag tar sitt 
samhällsansvar för att denna faktor ska kunna påverka konsumenters köpbeslut. En intressant aspekt är 
att undersöka hur medvetna konsumenter i dagligvaruhandeln är om innebörden av olika certifieringar 
på livsmedel. Prisskillnaden mellan certifierat och konventionellt livsmedel skiljer sig beroende på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  www.ne.se (1) 
6  www.ne.se (2) 
7  www.slv.se (1) 
8  www.slv.se (2) 
9 www.lrf.se 
10 www.hur.nu	  
11  www.scb.se (4) (6) 
12  www.scb.se (1) 
13  www.scb.se (2) 
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produkt och varumärke, ibland är det ingen prisskillnad medan de andra gånger kan vara dubbelt så 
dyrt med en certifierad produkt.14 Det är därför intressant att undersöka om konsumenter är villiga att 
betala mer för ett livsmedel som är certifierat. 
 
Kaffe är efter olja världens största handelsvara. En stor del av världens kaffeproduktion sker i 
utvecklingsländer och är därmed en viktig exportvara för dessa länder.15 Kaffet kom för första gången 
till Sverige på 1680-talet då små mängder importerades som apoteksvara.16 I Sverige konsumerar vi en 
procent av världens kaffe och dricker i genomsnitt nio kilo kaffe per person och år.17  
 
Försäljningen av ekologiskt kaffe, te och kakao har i Sverige ökat med 174 procent mellan 2005 och 
2011 samtidigt som försäljningen av konventionellt kaffe, te och kakao ökade med 32 procent under 
samma år.18 År 2011 stod kaffeförsäljningen i Sverige för 2,3 procent av den totala livsmedels- och 
alkoholfria dryck försäljningen.19 Det finns ett stort utbud i kaffehyllan där konsumenter kan välja 
mellan många olika kaffesorter. Antalet certifieringar på kaffe har även ökat de senaste åren. 20  
 
År 2011 hade varugruppen ekologiskt kaffe, te och kakao den näst största försäljningen (efter 
ekologisk fisk) av ekologiska varor med 7,5 procent av den totala ekologiska försäljningen.21 Av ovan 
nämnda anledningar kommer vi att undersöka konsumenters attityd och köpbeslut gällande certifierat 
kaffe. 
 
Kaffe är ett livsmedel som har en begränsad elastisk efterfrågekurva. Detta innebär att även om priset 
ökar så kommer konsumtionsnivån vara oförändrad. Efterfrågekurvan kan dock variera när det sker 
stora förändringar i prisnivån. (Daviron & Ponte 2005, s. 75) Studien kommer därmed kunna dra 
slutsatser gällande certifierade livsmedel som har en låg priselasticitet, eftersom kaffe tillhör den 
produktgruppen. 
 
Utbudet på certifierat kaffe har som sagt ökat de senaste åren men det är fortfarande en obalans vad 
gäller utbudet på konventionellt och certifierat kaffe. När det kommer till konventionellt kaffe finns det 
ett större utbud med många olika sorter att välja mellan. Några exempel på kaffesorter är kok, brygg 
och mörkrost. Utbudet på certifierat kaffe är inte lika stort vilket självklart påverkar konsumentens 
valmöjligheter och köpbeslut. Köper konsumenter certifierat eller icke-certifierat kaffe och varför 
köper de just det kaffet?  
 
För att undersöka detta behöver vi dels studera om certifierat kaffe ger ett mervärde för konsumenten. 
Med mervärde menas att konsumenten får ut något extra av att köpa ett livsmedel med certifiering 
jämfört med ett icke-certifierat livsmedel. Det kan till exempel vara att konsumenten känner att denna 
bidrar till ett bättre samhälle och känner sig som en bättre människa. Det finns många olika 
certifieringar på kaffe och certifieringarna tar hänsyn till olika aspekter, som exempelvis miljö eller 
arbetsförhållandena i produktionsländerna. Det blir därmed även viktigt att utreda hur stor kunskap 
konsumenter har om certifierade kaffe sorter. 
 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar konsumenters köpbeslut, bland annat ålder, livsstil, 
inkomst och vanor. Även faktorer som mode kan påverka inköpet. Företags samhällsansvar har varit ett 
aktuellt ämne på senare tid vilket kan leda till att konsumenter köper certifierat kaffe just för att det är 
“inne” att göra det. Om företags samhällsansvar inte skulle vara lika aktuellt skulle dessa konsumenter 
förmodligen ändra sitt köpbeteende.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  www.konkurrensverket.se 
15  www.fairtrade.se (1) 
16  www.ne.se (3) 
17  www.fairtrade.se (2) 
18  www.scb.se (1) och (2)	  
19  www.scb.se (3), svenskdagligvaruhandel mailkontakt 
20 www.naturskyddsföreningen.se 
21  www.scb.se (4)	  
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Ajzen (1991) menar att en positiv attityd till en produkt eller tjänst kan vara en indikator på ett framtida 
köp. För att utveckla Ajzens utgångspunkt är det därmed viktigt att förstå hur ett behov och 
konsumtionsmönster uppstår, påverkas och förändras. Detta för att förstå hur och varför konsumenter 
väljer att köpa eller avstå från certifierade livsmedel. 
 
För att kunna få en bild av vad konsumenter efterfrågar genomför företag marknadsundersökningar 
som undersöker konsumenters attityd till en produkt eller tjänst (Schiffman, Lazar & Hansen 2008 s. 5-
6). Ett företagsekonomiskt problem som då kan uppstå är när konsumenter uppger en sak som sedan 
inte stämmer med det slutgiltiga köpbeslutet. Detta kan bli ett problem för företag som satsar på 
marknadsföringsstrategier som vill främja etisk konsumtion, då de trots marknadsundersökningar inte 
vet om produkterna kommer att sälja. Beroende på vår studies resultat kommer vi kunna ge en hint om 
huruvida marknadsundersökningar som mäter attityder är en bra metod för att förutse konsumenters 
köpbeslut gällande certifierat kaffe. Genom att studera om det finns ett samband mellan konsumenters 
attityd till och köpbeslut gällande certifierat kaffe kan denna studie ge riktlinjer om dessa 
marknadsundersökningar är tillförlitliga.   

1.3.1	  Försäljningsstatistik	  på	  kaffe	  i	  SvDvH	  	  
	  
I tabell 1 nedan redovisas försäljningsstatisk på Fairtrade- och KRAV-certifierat kaffe från 2010 och 
2011. För att skapa en tydlig bild över hur stor denna försäljning är i förhållande till den totala 
kaffeförsäljningen i SvDvH, har vi även hämtat försäljningsstatistik från SvDvH. 
 
År 2010 såldes kaffe för 3,5 mdkr i SvDvH.22 Av den totala kaffeförsäljningen på 3,5 mdkr såldes 
Fairtrade-certifierat kaffe för 104,5 mkr23 och KRAV-certifierat kaffe för 217 mkr.24 Den Fairtrade-
certifierade kaffeförsäljningen stod därmed för 3 procent av all kaffeförsäljning år 2010. Den KRAV-
certifierade kaffeförsäljningen stod för 6,20 procent av den totala försäljningen av kaffe i SvDvH år 
2010. 
 
År 2011 såldes kaffe för 4,2 mdkr i SvDvH.25 Av den totala kaffeförsäljningen var 146,5 mkr kronor av 
försäljningen Fairtrade-certifierat kaffe 26  och 250 mkr var KRAV-certifierat kaffe. 27  Fairtrade-
certifierat kaffe stod detta år för 3,50 procent av den totala kaffeförsäljningen och den KRAV-
certifierade kaffeförsäljningen stod för 6 procent av den totala kaffeförsäljningen. 
 
Tabell 1: Fairtrade- och KRAV-certifierat kaffes försäljningsandel av den totala kaffeförsäljningen i SvDvH (i svenska kronor) 

År Fairtrade-kaffe KRAV-kaffe Försäljning av kaffe i SvDvH 

2010 3 % 6,20 % 3,5 miljarder 

2011 3,50 % 6 % 4,2 miljarder 

Källa: Egen illustration 
 
Försäljningen av KRAV-certifierat kaffe i SvDvH har ökat med 15,20 procent mellan 2010 och 2011 
sett till omsättning i kronor, men försäljningsandelen har minskat med 0,20 procent. Detta kan 
förklaras av att den totala försäljningen av kaffe har ökat med 20 procent. Försäljningen av Fairtrade-
certifierat kaffe sett till omsättning i kronor har ökat med 40 procent mellan samma år. 
Försäljningsandelen av Fairtrade-kaffe har även ökat med 0,50 procent mellan samma år. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22www.fairtrade.se (1) 
23 www.ne.se (3) 
24 www.fairtrade.se (2) 
25 www.scb.se (1) och (2) 
26 www.scb.se (3), svenskdagligvaruhandel mailkontakt 
27 www.naturskyddsföreningen.se	  
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År 2010 var den totala kaffeförsäljningen i SvDvH 3,5 miljarder kronor. År 2011 var försäljningen 4,2 
miljarder kronor. Den totala försäljningen av kaffe sett till omsättning i kronor har därmed ökat med 20 
procent mellan 2010 och 2011. Denna ökning kan bland annat förklaras av att priset på kaffe har ökat 
det senaste året. 

1.4	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan attityd till och köpbeslut gällande 
certifierat kaffe hos konsumenter. Studien kommer därmed att studera om marknadsundersökningar 
som mäter konsumenters attityder är en bra metod för att förutse ett köpbeslut gällande certifierat kaffe. 

1.5	  Frågeställningar	  

Studien kommer att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vad har konsumenter för attityd till certifierat kaffe? 
 

• Finns det ett samband mellan konsumenters attityd till och köpbeslut gällande certifierat 
kaffe? 

 
• Är marknadsundersökningar som mäter attityder en bra metod för att förutse konsumenters 

köpbeslut gällande certifierat kaffe? 

1.6	  Avgränsningar	  

Studien kommer endast undersöka konsumenters attityd och köpbeslut till certifieringarna KRAV och 
Fairtrade. Dessa certifieringar valdes då svenskar har en hög kännedom om dem.28 Bland KRAV-
produkterna är kaffe den produktgrupp som har störst försäljning.29 Även bland Fairtrade-produkter är 
kaffe den vara som har störst försäljning i Sverige och därmed störst marknadsandelar.30 Av dessa 
anledningar är studien avgränsad till att studera certifierat kaffe. Studien kommer inte att studera 
konsumenters köpbeteende gällande certifierat kaffe utan fokuserar endast på det slutgiltiga 
köpbeslutet. Studien är även avgränsad till att endast studera konsumenters kaffekonsumtion i den 
svenska dagligvaruhandeln och kommer därmed inte behandla kaffekonsumtion inom restaurang- och 
cafébranschen eller dylikt (Out-of-home). Vidare kommer studien enbart ta hänsyn till 
försäljningsstatistik från KRAV-certifierat- och Fairtrade-certifierat kaffe inom dagligvaruhandeln från 
2010 och 2011.  Anledningen till varför vi valt just dessa år är för att vi vill använda oss av så aktuell 
statistik som möjligt. Ytterligare en anledning är att 2010 var första året Fairtrade redovisade 
försäljningsstatistik uppdelat mellan DvH och Out-of-home, tidigare redovisades detta sammanslaget. I 
undersökningen kommer det inte att göras en jämförelse mellan olika livsmedelsbutiker och vi kommer 
vidare inte att undersöka e-handel av kaffe. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28  www.tns-sifo.se (1) 
29  www.krav.se (2) 
30  www.dn.se	  
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1.7	  Disposition	  

Studiens fortsatta disposition ser ut som följande: 
 
Figur 1: Dispositionsmodell 

 
 
Källa: Egen illustration 
 
  

Kapitel	  2	  
• Teoretisk	  referensram	  
• I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  två	  teorier	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  

Kapitel	  3	  

• Metod	  	  
• I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  vilken	  metod	  som	  använts	  i	  studien,	  kapitlet	  
avslutas	  med	  källkritik.	  

Kaptitel	  
4	  

• Konsumenters	  attityd	  och	  köpbeslut	  
• I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  från	  enkätundersökningarna.	  I	  
samband	  med	  detta	  analyseras	  resultatet	  utifrån	  den	  teoretiska	  
referensramen.	  

Kapitel	  5	  
• Slutdiskussion	  
• I	  detta	  kapitel	  redovisas	  studiens	  slutsats	  och	  metodkritik.	  	  

Kapitel	  6	  
• Referenser	  
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
___________________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt presenteras de teorier som studien utgår från. Först presenteras de två teorierna The 
Theory of Planned Behaviour och The Decision-making Process. Därefter avslutas avsnittet med en 
genomgång av tidigare forskning inom området. 
___________________________________________________________________________________ 
 
För att förstå konsumenters köpbeslutsprocess har många forskare utgått från teorier som är kognitivt 
baserade och som fokuserar på den psykiska köpbeslutsprocessen (Carrington, Neville & Whitwell 
2010, s. 141). Dessa teorier bygger på att en individs åsikt bestämmer dennes attityd, attityder leder 
sedan till intentioner som i sin tur leder till ett beteende (Ajzen 1991, s. 179). Solomon (2010) 
beskriver med hjälp av the decision-making process vilka olika steg konsumenter går igenom tills de 
når det slutgiltiga köpbeslutet. 

2.1	  The	  Theory	  of	  Planned	  Behaviour	  

Icek Ajzens (1991) “The theory of planned behaviour” (TPB) är en vanlig förekommande teori som 
legat till grund för många tidigare studier som studerat konsumenters beteende. Forskare som 
Carrington, Neville och Whitwell (2010) och Shaw och Shiu (2003) är några exempel på sådana 
studier. TPB beskriver vad det är som avgör hur en individs attityd ser ut och påverkas och hur 
attityden kan förklara en individs beteende. (Ajzen 1991, s. 181) 
 
Ajzen (1991) menar att TPB utgår från att människor agerar på ett förnuftigt sätt. Människor tar hänsyn 
till den information som finns tillgänglig och överväger sedan explicit eller implicit de tänkbara 
konsekvenserna som finns till deras handlingssätt. En individs intention till ett visst beteende är den 
viktigaste omedelbara faktorn till handlingen. Intentioner är i sin tur en funktion av tre oberoende 
faktorer; en personlig faktor, en faktor som tar upp socialt inflytande och en faktor som handlar om 
kontroll. (Ajzen 1991, s. 182-183)  
 
Den personliga faktorn är individens “attityd till beteendet”, det handlar om individens positiva eller 
negativa bedömning av att genomföra just den handlingen. Den andra avgörande faktorn är individens 
uppfattning av social press till att genomföra eller inte genomföra beteendet. Faktorn kallas “subjektiv 
norm” eftersom den har och göra med uppfattade normativa föreskrifter. Den tredje avgörande faktorn 
är individens känsla av självkompetens eller möjlighet att genomföra själva beteendet. Denna faktor 
brukar kallas “uppfattad kontroll över beteendet”. (Ajzen 1991, s. 183) 
 
Ajzen (1991) menar att personer i allmänhet brukar ämna att genomföra ett beteende när de har en 
positiv attityd till det, när de upplever social press att genomföra det och när de anser att de har vad 
som krävs för att göra det. Ajzen (1991) utgår från att betydelsen hos de tre faktorerna är relativ 
beroende på vilken intention det rör sig om. För vissa intentioner är exempelvis “uppfattad kontroll 
över beteendet” viktigare än “subjektiv norm”. Det är även möjligt att det i vissa situationer bara 
behövs en eller två av faktorerna för att förklara intentionen, medan alla tre är nödvändiga i en annan 
situation. Det är samtidigt så att de tre faktorernas betydelse kan variera från person till person. TPB 
inkluderar den “upplevda kontrollen över beteendet” och alltså inte den faktiska kontrollen en individ 
har i en given situation. Så länge den upplevda kontrollen stämmer rimligt med den faktiska, så menar 
Ajzen (1991) att faktorn ger användbar information om uttryckta intentioner. Teorin utgår från att 
faktorn “uppfattad kontroll över beteendet” har en motiverande roll till intentioner. (Ajzen 1991, s. 
183) 
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Figur 2 nedan beskriver de tre bakomliggande faktorerna som påverkar en individs intention till ett 
beteende. Då denna studie studerar om det finns ett samband mellan konsumenters attityd och 
köpbeslut gällande certifierat kaffe kommer denna teori vara till hjälp vid analys av insamlad data. 
Figur 2 beskriver bland annat kopplingen mellan den personliga faktorn “attityd till beteendet” (som 
handlar om individens positiva eller negativa bedömning av att genomföra en specifik handling) och 
intentioner som i sin tur leder till det faktiska beteendet. 
 
Figur 2: A model of “The theory of planned behavior” 

 
 
Källa: Ajzen, 1991:182 
 

2.2	  The	  Decision-‐Making	  Process	  
Studien kommer inte att studera konsumenters köpbeteende gällande certifierat kaffe utan fokuserar 
endast på det slutgiltiga köpbeslutet. Vi anser det ändå relevant att förklara denna modell då den 
beskriver köpbeslutsprocessen och förklarar hur konsumenter kommer fram till ett köpbeslut. Modellen 
är relevant då den är möjlig att applicera i analysen för att förklara hur en konsument kommer fram till 
det slutgiltiga köpbeslutet. 
 
Enligt Solomon et al. (2010) går konsumenter igenom fem steg i en köpprocess. De fem stegen som 
ingår i denna process är erkännande av behov, informationssökning, utvärdering av alternativ, 
produktval och utfall. Nedan beskrivs de fem stegen mer ingående för att få en mer djupgående 
förståelse för modellen. 
 
Erkännande av behov 
Köpprocessen startar när konsumenten erkänner att ett behov eller ett problem har uppstått. 
Konsumenten känner vid denna tidpunkt en skillnad mellan det nuvarande tillståndet och det önskade 
tillståndet. För att konsumenten ska komma till det önskvärda tillståndet behöver ett problem lösas, 
problemet kan vara både stort, litet, komplicerat eller enkelt. (Solomon et al. 2010, s. 320) 
 
Informationssökning 
När konsumenten har identifierat ett problem eller behov börjar denne söka efter nödvändig 
information som behövs för att lösa problemet (Solomon et al. 2010, s. 321). Det är möjligt att göra en 
uppdelning mellan externa och interna informationskällor. Med interna informationskällor menas den 
förkunskap konsumenten redan besitter om produkten. Denna källa brukar dock vanligtvis 
kompletteras av externa källor som exempelvis reklam och vänner. (Solomon et al. 2010, s. 322) 
Konsumenter söker oftast inte information om produkter på ett rationellt sätt. Den externa 
informationssökningen är vanligtvis relativt begränsad, detta även då konsumenten skulle tjäna på att 
ha mer information. (Solomon et al. 2010, s. 332) 
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Utvärdering av alternativ 
Det är svårt att kartlägga hur konsumenter utvärderar olika alternativ eftersom alla utvärderar på olika 
sätt. Solomon et al. (2010) delar upp produktalternativen efter det som konsumenten är medveten om. 
Där inkluderas dels det som konsumenten har i minnet men även de produkter som är framträdande i 
butikerna. Andra alternativ är de som konsumenten är medveten om men inte överväger att köpa samt 
de som inte övervägs överhuvudtaget. (Solomon et al. 2010, s. 334) 
 
Produktval 
När konsumenten har samlat ihop och utvärderat de olika alternativen måste konsumenten ta ett beslut. 
Beslutet kan antingen gå snabbt och vara enkelt eller bestå av mer komplexa strategier. Allt är 
beroende av konsumenten. När konsumenter jämför olika alternativ kan de välja bland väldigt många 
olika kriterier. Vid flera likvärdiga alternativ lägger konsumenter större vikt vid de kriterier som 
produkterna skiljer sig åt på än de kriterier som är likadana. De avgörande faktorerna är de attribut som 
konsumenten faktiskt använder för att skilja mellan olika alternativ. (Solomon et al 2010, s. 337-338) 
För det mesta genomför inte konsumenter komplexa uträkningar vid ett köp utan de tar ofta mentala 
genvägar som leder till ett snabbare beslut. (Solomon et al. 2010, s. 341) De upplevda fördelarna med 
en produkt kan hjälpa till att väga upp de upplevda nackdelarna. Genvägarna kan till exempel vara att 
konsumenten bestämmer sig för ett minimumkrav som är acceptabelt till varje attribut. Konsumenten 
väljer sedan den produkt som först uppfyller minimumstandarden för alla attribut. Konsumenten kan 
även välja den produkt som bäst uppfyller det attribut som konsumenten anser är viktigast. Ytterligare 
en genväg kan vara att konsumenten jämför varumärken på ett attribut där det attribut som väljs har en 
positiv korrelation med hur viktigt det anses vara. De varumärken som inte uppnår minimum kraven på 
det attributet förkastas. (Solomon et al. 2010, s. 351) Konsumenter använder även mentala tum-regler, 
dessa kan exempelvis vara; “produkter med högt pris är produkter med hög kvalitet” och “jag köper X 
för det köpte alltid min mamma” (Solomon et al. 2010, s. 342). 
 
Faktiska utfallet 
Det sista steget i köpprocessen är det faktiska utfallet, det vill säga konsumenten har då genomfört ett 
köp och tar hem produkten. 

2.3	  Diskussion	  
I studien kommer konsumenters attityd och köpbeslut till certifierat kaffe att undersökas. Det blir 
därför relevant att använda TPB för att försöka förklara konsumenters attityd till certifierat kaffe. 
Studien kommer inte göra en djupare analys av faktorn intention utan fokus kommer ligga på att 
analysera attityd och det slutgiltiga köpbeslutet. Konsumenters attityd kan skilja sig åt beroende på 
faktorer som livsstil, inkomst, kultur och ålder. Tidigare studier har dock visat att konsumenter som har 
en positiv attityd till certifierade produkter sällan köper certifierade produkter (Carrigton, Neville & 
Whitwell 2010; Bhattacharya & Sen 2004; Öberseder, Schlegelmilch & Gruber 2011; Carrigan & 
Attalla 2001). 
 
The Decision-making Process används för att studera hur konsumenter kommer fram till det slutgiltiga 
köpbeslutet. Som vi har nämnt tidigare spelar konsumenters medvetenhet till certifierat kaffe en stor 
roll när det kommer till det slutgiltiga köpbeslutet. Konsumenter måste vara medvetna om företagen 
”tar ett samhällsansvar” och vad det finns för olika certifieringar innan det kan påverka själva 
köpbeslutet. Hur aktivt konsumenter söker information om produkten varierar mycket. En del 
konsumenter är mer medvetna om hållbar utveckling och söker därför aktivt efter produkter med 
certifieringar medan andra konsumenter av vana alltid köper samma kaffe. Konsumenter utvärderar 
även produkter på olika sätt och har olika attribut som de anser är viktiga. Det kan vid kaffe 
exempelvis röra sig om ett lågt pris eller att produkten är certifierad. Andra människors attityd till 
certifierat kaffe är även en faktor som kan påverka konsumenters köpbeslut. Vissa konsumenter kanske 
köper certifierat kaffe just för att andra personer i dennes omgivning gör det och säger att det är rätt att 
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göra det. En stor del av konsumenters inköp kännetecknas även av oreflekterade vanor och detta gäller 
speciellt för köp man gör ofta, som till exempel kaffe. Vanor hjälper konsumenter att slippa överväga 
och utvärdera alla andra alternativ som finns. Det krävs därmed ett stort engagemang för att bryta en 
vana och det tar lång tid att etablera nya köpvanor. Nedan presenteras de tidigare studier som handlar 
om konsumenters attityd och köpbeslut till certifierade livsmedel. 

2.4	  Tidigare	  studier	  
Det finns många tidigare studier som fokuserat på att undersöka konsumenters attityd och köpbeslut till 
ekologiska och etiska livsmedel. Majoriteten av dessa studier utgår från teorier som bygger på en 
kognitiv utveckling. Den kognitiva utvecklingen innebär att en individs attityd leder till intentioner som 
sedan leder till ett beteende. (Carrigton, Neville & Whitwell 2010, s. 142)  
 
Ajzen och Fishbein (1977) försöker bevisa att missnöjet med attityd-konceptet kan vara obefogat och 
att det istället handlar om att sambandet mellan attityd och beteende är inkonsekvent. Ajzen och 
Fishbein (1977, s. 891) menar att styrkan mellan attityd och beteende till stor del beror på vilken grad 
av samband det finns mellan attityd och beteende. En individs attityd mot till exempel certifierat kaffe 
påverkar därmed helhetsbilden av personens respons mot ett certifierat kaffe. En positiv attityd behöver 
inte innebära att individen i fråga köper det certifierade kaffet. Ett beteende är bestämt av intentionen 
att genomföra beteendet i fråga och intentionen är i sin tur en funktion av individens attityd mot att 
genomföra beteendet och dennes subjektiva norm. Ajzen och Fishbeins (1977) menar med detta att 
handlingen att köpa certifierat kaffe kan förutses genom attityden mot certifierat kaffe så länge det 
finns ett starkt samband mellan intentionen att köpa det och det slutgiltiga köpbeslutet. 
 
Carrigan och Attallas (2001, s. 560) studie om etiska produkter visar dock att attityder inte räcker till 
för att kunna förutse ett beteende. Studien fokuserar på konsumenters beteende ur ett etiskt perspektiv 
och undersöker vad ett bra respektive dåligt etiskt uppförande har för effekt på konsumenters beteende. 
Enligt Carrigan och Attalla (2001) är många konsumenter idag mer “sofistikerade” vilket innebär att vi 
har tillgång till mer information, har högre utbildning och är mer medvetna. Trots detta är det få 
konsumenter som tar hänsyn till etik i sitt köpbeslut. En anledning till detta menar Carrigan och Attalla 
(2001) är att konsumenter behöver mer information för att kunna göra ett bättre val ur ett etiskt 
perspektiv. Även Mohr, Webb & Harris (2001) menar att det är svårt för konsumenter att ha ett etiskt 
perspektiv i åtanke när de handlar eftersom de inte har tillräckligt med information om företags arbete 
med hållbar utveckling. För att få denna information skulle konsumenterna behöva anstränga sig för 
mycket. 
 
Öberseder, Schlegelmilch och Gruber (2011) undersöker den påstådda paradoxen att konsumenter 
uppger att de har en positiv attityd till att köpa produkter från företag som arbetar med hållbar 
utveckling, men att attityden inte avspeglas i det konkreta köpbeslutet. Detta beror bland annat på olika 
faktorer som är med och påverkar i beslutsprocessen. Även Carrington, Neville och Whitwell (2010) 
menar att trots att konsumenter har etiska avsikter, det vill säga har en positiv attityd, så köper dessa 
konsumenter sällan etiska produkter. Enligt Grankvist, Dahlstrand och Biel (2004) krävs det att 
konsumenten känner en stark oro för miljön för att denne ska välja en produkt som är ekologisk. Detta 
kan delvis förklaras med det svaga sambandet mellan miljömässiga attityder och köpbeslut. Det finns 
en konflikt mellan att människor bryr sig om att bevara miljön och att dra ner på sina egna utgifter då 
ekologiska produkter oftast är lite dyrare. (Grankvist, Dahlstrand & Biel 2004, s. 226) 
 
Vermeir och Verbeke (2006) undersöker även de paradoxen mellan en positiv attityd till etiskt 
beteende och beteendeintentioner att köpa etiska livsmedel. Vermeir och Verbeke (2006, s. 169) menar 
att en lågt upplevd tillgänglighet av etiska produkter kan förklara varför intentionen att köpa dessa är 
låg trots att attityden är positiv. Att konsumenter upplever ett socialt tryck att köpa etiska produkter kan 
samtidigt förklara intentionen att köpa dessa trots en relativt negativ attityd. Konsumenter som är 
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aktiva inom samhällsansvar har en mer positiv attityd och är mer villiga att köpa etiska produkter. 
Även konsumenter som tror att deras köpbeslut kan påverka och göra skillnad är mer positiva till etiska 
produkter. (Vermeir & Verbeke 2006, s. 184) 
 
Grankvist och Biel (2001) undersöker i sin studie vilka faktorer som ligger bakom valet att köpa 
ekologiska produkter. De undersöker bland annat hur viktiga olika köpkriterier är samt hur stor 
påverkan den sociala normen har vid köp av ekologiska produkter. I studien framkom det att 
ekologiska produkter rankas högre än konventionella produkter på alla aspekter förutom priset. Det 
framkom även att det finns ett samband mellan en mer positiv tro till ekologiska produkter och en 
högre köpfrekvens av dem. En större social press rörande ekologiska produkter var kopplat till en 
högre köpfrekvens av ekologiska produkter. (Grankvist & Biel 2001, s. 408) På en direkt fråga kan en 
person säga att miljökonsekvenser är en viktig påverkande faktor vid ett köp. Men när det kommer till 
en riktig köpsituation kan starka vanor göra att miljöfaktorn faller bort. Om ett kriterie faller bort kan 
det leda till en försvagning av sambandet mellan de faktorer som nämns som viktiga vid ett köp i en 
enkätundersökning och det faktiska köpbeslutet. (Grankvist & Biel 2001, s. 410) 
 
I en studie från 2009 undersöker Dahm, Samonte och Shows (2009) studenters medvetenhet om och 
attityd till ekologisk mat kan vara indikatorer på köpbeslutet gällande ekologisk mat och en hälsosam 
livsstil. I studien framkom det att studenters attityd till ekologisk mat sammanföll med köpbeslutet. 
(Dahm, Samonte & Shows 2009, s. 201). Dahm, Samonte och Shows (2009) kommer därmed fram till 
att det finns ett samband mellan studenters attityd och köpbeslut gällande ekologisk mat. 
 
Loureiro och Lotade (2005) försöker i sin studie belysa konsumenters preferenser gällande etiska och 
miljömässiga märkningar på kaffe i USA. Loureiro och Lotade (2005) menar att konsumenter är 
väldigt mottagliga för “fair trade”- och “shade grown”-certifieringar på kaffe och är villiga att betala 
mer för dessa än för ekologiskt kaffe. Loureiro och Lotade (2005) kom även fram till att kvinnliga 
respondenter med högre inkomst är känsligare för miljöfrågor. Det är därmed mer troligt att dessa 
betalar mer för fair trade, shade grown och ekologisk märkning av kaffe. En högre utbildningsnivå har 
även en statistisk signifikant effekt för fair trade och shade grown, men inte för ekologiskt kaffe. I 
studien framkom det att de etiska och miljömässiga fördelar som förknippas med fair trade och shade 
grown kaffe värderas högre av konsumenterna i undersökningen än de fördelar som förknippas med 
ekologiskt kaffe. (Loureiro & Lotade 2005, s. 134-136) 
 
Sønderskov och Daugbjerg (2011) undersöker huruvida statens inblandning i miljömärkning påverkar 
konsumenternas förtroende till olika märkningar. Enkätundersökningar har utförts i USA, 
Storbritannien, Danmark och Sverige. Resultatet visar att förtroendet är högst i de länder där staten är 
inblandad och har ett engagemang i miljömärkning på produkter. Konsumenterna är mer benägna att 
lita på märkningssystem när staten har en aktiv och synlig roll i diskussionen. En annan metod för att 
öka förtroendet för miljömärkning hos konsumenterna är genom ökad utbildning och ökad 
medvetenhet. (Sønderskov & Daugbjerg 2011, s. 516) 
 
Friberg och Sanctuary (2012) undersöker i sin studie ”What’s holding it back?” från Stockholms 
Handelshögskola, varför hushåll inte köper mer organiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Många tidigare 
studier kring detta visar att respondenter uppger att de är villiga att köpa organiskt och Fairtrade-märkt 
kaffe, även om det är dyrare än konventionellt kaffe. Trots detta är marknadsandelen för dessa 
produkter idag liten. (Friberg & Sanctuary 2012, s. 1) Under en studieperiod på tre år studerar Friberg 
och Sanctuary (2012) data från en panel av svenska hushåll. Både kaffeinköp och det angivna 
köpbeteende av samma hushåll studeras. Detta för att undersöka hushållens benägenhet att köpa 
ekologiska och Fairtrade-märkta produkter. Friberg och Sanctuary (2012) studerar därmed om det finns 
ett samband mellan det angivna beteendet och det faktiska köpbeslutet i samma hushåll. (Friberg & 
Sanctuary 2012, s. 2) 
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Friberg och Sanctuary (2012) studie visar att även om ett hushåll uppger att de försöker köpa mer 
organiskt och Fairtrade-märkt kaffe köper de för det mesta konventionellt kaffe. Det existerar därmed 
en motsättning då konsumenter uppger att de är villiga att köpa ekologiska och Fairtrade-produkter 
men detta inte syns i det faktiska köpbeslutet. (Friberg & Sanctuary 2012, s. 26) Den främsta 
anledningen till varför hushåll som har en organisk-inriktning ändå handlar konventionellt kaffe beror 
på att hushållet är ute efter ett speciellt märke på kaffet och att detta inte finns som ett organiskt 
alternativ. Den främsta anledningen till varför hushåll som inte är lika inriktade på organiskt handlar 
konventionellt kaffe är på grund av det höga priset. Enligt Friberg och Sanctuary (2012) förklarar dessa 
två faktorer varför organiskt kaffe inte har större marknadsandelar. (Friberg & Sanctuary 2012, s. 3) 
Friberg och Sanctuary (2012) kommer även fram till att det den låga marknadsandelen för organiskt 
kaffe inte beror på låg tillgänglighet (Friberg & Sanctuary 2012, s. 1). 
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3.	  Metod	  
______________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt förklaras först ämnesvalet, därefter presenteras vilken undersökningsansats och 
datainsamlingsmetod som har använts i studien. Avsnittet avslutas med en djupgående redogörelse av 
den praktiska metoden. 
______________________________________________________________________________ 

3.1	  Ämnesval	  
Vi har valt att studera konsumenters attityd och köpbeslut gällande certifierat kaffe eftersom livsmedels 
ursprung och innehåll på senare tid varit ett omdebatterat ämne.31 Ett flertal olika livsmedelsskandaler 
är några av anledningarna till att det idag förs många diskussioner kring om man som konsument kan 
lita på innehållsförteckningar och produktionen runt livsmedel. Vi tycker debatten om detta är 
spännande och vi tror att det finns mycket att studera vidare kring i ämnet. Det har tidigare kostanterats 
att det finns en paradox mellan konsumenters attityd och köpbeslut gällande ekologiska och etiska 
produkter. Av den anledningen tycker vi att det är intressant att undersöka om paradoxen även finns i 
Sverige och när det gäller certifierat kaffe. Denna studie fokuserar därför på konsumenters attityd och 
köpbeslut gällande certifierat kaffe. 

3.2	  Samhällsrelevans	  
Vi lever idag i ett konsumtionssamhälle och vårt levnadssätt påverkar kommande generationer. Det blir 
därför allt viktigare för oss att ha detta i åtanke när vi konsumerar och producerar varor och tjänster. 
Konsumenters medvetenhet kring detta är viktigt att belysa. På senare tid har det skett ett antal 
livsmedelsskandaler i Sverige och Europa, vilket har uppmärksammats mycket i media.32 Händelserna 
är förmodligen en början till att konsumenter idag är mer eftertänksamma och medvetna om vad de 
handlar och äter för livsmedel. Flera tidigare studier menar på att det finns ett gap mellan konsumenters 
attityd och köpbeslut när det kommer till ekologiska och etiska produkter. Vi tror därför att det finns ett 
intresse för företag att få reda på om ett sådant gap finns i den svenska dagligvaruhandeln. För att 
avgöra om marknadsundersökningar som mäter konsumenters attityd till certifierat kaffe är tillförlitliga 
är det därför intressant att studera om det finns ett gap mellan attityd och köpbeslut gällande certifierat 
kaffe. 

3.3	  Forskningsdesign	  
Studien bygger på en metodtriangulering vilket innebär att flera metoder har kombineras. I studiens 
första del har vi utfört en webbaserad enkätundersökning via Facebook. Eftersom metoden är relativt 
oprövad har vi kompletterat den undersökningen med att utföra ytterligare tre enkätundersökningar 
som har delats ut på stan. Syftet är att undersöka om vi genom dessa olika metoder kan se ett mönster 
gällande respondenternas attityd till certifierat kaffe.  

3.4	  Population	  
Studiens population utgörs av kaffekonsumenter som bor i Stockholms stad och är 18 år eller äldre. 
Populationen avgränsas till personer som är 18 år och äldre med anledning till att personer under 18 år 
inte kan ingå köpeavtal, med vissa undantag.33 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 www.svd.se (2), www.svd.se (3) 
32 www.svd.se (2), www.svd.se (3)	  
33 www.konsumentverket.se

 (1) 
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3.5 Facebook 

Facebook är en webbplats för nätverksbyggande som startades 2004. År 2012 fanns det 1 miljard 
konton på Facebook och i Sverige fanns det cirka 4,9 miljoner konton. Detta innebär att lite mer än 
halva Sveriges befolkning hade ett Facebook-konto 2012. Idag är Facebook en av världens tio största 
webbplatser, räknat i antalet användare.34 Användarna kommunicerar främst via textmeddelanden med 
varandra. Dessa textmeddelanden kan vara synliga för alla inom ett nätverk eller endast för sändare och 
mottagare (som en traditionell mailkontakt). En användare kan även själv välja om dennes konto och 
profil ska vara synligt för alla på Facebook eller bara för dennes vänner.35 

 

3.5.1	  Statusuppdateringar	  
Så kallade “statusuppdateringar” är ett exempel på textmeddelanden som är synliga för alla inom ett 
Facebook-nätverk. Alla användare har möjligheten att skriva ett meddelande i statusfältet som sedan 
automatiskt publiceras i nyhetsflödet. Denna statusuppdatering kan alla inom ett nätverk se, men detta 
betyder inte att alla inom nätverket hinner se statusuppdateringen. Nyhetsflödet uppdateras nämligen 
hela tiden med nya statusuppdateringar vilket innebär att de äldre statusuppdateringarna kommer allt 
längre ner i nyhetsflödet. Detta innebär i praktiken att om en användare som har många aktiva 
kontakter i sitt nätverk, inte har varit inloggad på ett dygn kommer denna användare förmodligen inte 
se alla statusuppdateringar som gjorts det senaste dygnet eftersom de äldsta statusuppdateringar ligger 
så långt ned i nyhetsflödet. En användare kan däremot ändra i sina inställningar och göra en 
begränsning över vilka användare i ens nätverk man vill se (till exempel statusuppdateringar). Vilket är 
en ytterligare begränsning som innebär att alla i ens nätverk inte ser alla statusuppdateringar.  
 

3.5.2	  Den	  typiske	  Facebook-‐användaren	  
Eftersom vår enkätundersökning är baserad på respondenter som är Facebook-användare blir det även 
relevant att beskriva hur en typisk Facebook-användare ser ut. I juni 2011 publicerade “PewResearch” 
en undersökning där man intervjuade över 2 200 amerikanska Facebook-användare. Studien visar att 
den genomsnittliga användaren är 38 år och att 52 procent av alla användare besöker Facebook 
dagligen. Studien visar även att det är fler kvinnor än män som använder sig av Facebook.36 Det finns 
dock inte några svenska studier som undersöker hur en typisk “svensk Facebook-användare” ser ut. Vi 
har därmed valt att utgå från att en svensk Facebook-användare liknar den amerikanska Facebook-
användaren. 

3.6	  Fördelar/nackdelar	  med	  en	  webbaserad	  enkätundersökning	  
En webbaserad enkätundersökning ger oss möjlighet att tidseffektivt och billigt nå ut till många 
respondenter. En annan fördel med att sprida enkäten via Facebook är att vi som författare inte kan 
påverka respondenten när de besvarar enkäten. En nackdel med att sprida enkäten via Facebook är 
däremot att man inte får möjlighet till en individuell anpassning vid svarstillfället. Ytterligare en 
nackdel är att det är svårt att veta att rätt person har svarat och i vilken situation respondenten befann 
sig i när personen svarade på enkäten. (Bryman & Bell 2005, s. 162) Det är även vanligt att 
webbaserade-enkätundersökningar har ett ganska stort bortfall. (Bryman & Bell 2005, s. 164)  
 
För att minimera problemet att personer som inte ingår i urvalet (exempelvis personer som inte köper 
kaffe) besvarar enkäten har vi gjort alla frågor i enkäten obligatoriska. Alla frågor i enkäten måste 
därmed besvaras för att det ska vara möjligt att skicka in svaren. Vi valde även att ha en validering av 
frågorna vilket innebär att det inte ska vara möjligt att fylla i fel när man besvarar enkäten. Om till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 www.facebook.se 
35	  www.facebook.se	  
36	  www.pewinternet.org	  
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exempel endast ett alternativ ska kryssas i vid en fråga är det inte möjligt att kryssa i mer än ett 
alternativ, dessa fel kan bland annat uppstå i en postenkät som man fyller i för hand. 
Att sprida en enkät via Facebook går inte att likställa med en enkätundersökning som sprids via e-post. 
Den litteratur som beskriver webbaserade-enkätundersökningar syftar inte uttryckligen på en 
enkätundersökning som sprids via Facebook eftersom Facebook är ett nytt fenomen och fortfarande 
relativt oprövat när det kommer till vetenskapliga metoder. Då dessa två metoder skiljer sig åt innebär 
det även att fördelarna och nackdelarna ser olika ut. Ett textmeddelande i en statusuppdatering via 
Facebook, som är offentligt för alla i ens nätverk, är en stor skillnad i förhållande till ett e-mail som 
ofta är personligt skickat och som endast mottagaren ser. När man använder sig av e-postadresser har 
specifika personer valts ut som ska delta i undersökningen och enkäten skickas då direkt till dessa 
personer. När man sprider en statusuppdatering via Facebook blir delningen inte riktad till en direkt 
person utan till alla användare i ett nätverk. Alla användare som ingår i personens nätverk har 
möjlighet att se statusuppdateringen och därmed möjlighet att besvara enkäten. En nackdel med att ha 
Facebook som datainsamlingsmetod är att vi inte har någon kontroll över vilka personer som besvarar 
enkäten. Då vi inte har kontroll över vilka som besvarar enkäten över Facebook finns det en risk att vi 
kan få in oseriösa svar.  
 
Ett alternativ hade varit att skicka ut enkäten via e-mail. Men detta hade inte varit lika tidseffektivt då 
det krävs mer tid och tillgång till e-mail adresser, vilket vi inte hade tillgång till. En stor fördel med att 
sprida enkäten via Facebook istället för e-post är att personerna som får möjlighet att delta i 
undersökningen inte på samma sätt väljs ut av oss. Vid e-post väljer forskarna ut exakt vilka personer 
som ska mailas och spridningen stannar där. Via Facebook väljs visserligen de personer som startar 
spridningen av enkäten ut av oss men den fortsatta spridningen påverkar vi inte. Spridningen sker 
genom ett nätverk på ett helt unikt sätt. När spridningen sker på detta sätt begränsas dock urvalet 
eftersom alla som besvarar enkäten på något sätt är kopplade till varandra. 
 
Ytterligare en fördel med att sprida en enkät via Facebook är att det till skillnad från e-post inte skickas 
lika mycket skräppost som många raderar direkt för att de ser det som massutskick. På Facebook vet 
man (förmodligen) vem personen är som har gjort en statusuppdatering och när det även står en 
beskrivning till vad länken är för något blir det ännu tydligare vad enkätundersökningen har för syfte. 
En nackdel är dock att alla användare i sitt nätverk kanske inte hinner se statusuppdateringen. Detta 
kan till exempel ske om en användare inte har varit inloggad på några dagar.  
 
Vi har valt att dela ut enkäten via Facebook är för att det är en relativt oprövad metod. Det är inte 
många vetenskapliga studier som har använt sig av denna metod vilket gör att utfallet i denna studie 
kan fungera som ett riktmärke för framtida studier som använder Facebook som spridningsmetod för en 
enkätundersökning. Vår studie kan på så sätt fungera som en pilotstudie där det blir möjligt att se 
fördelar och nackdelar med metoden och på så sätt förfina utförandet i framtida studier. 
 

3.7	  Utformning	  av	  frågeformulär	  

Det är viktigt att ett frågeformulär är tydligt och lätt att tyda. Ett alternativ för att få ett tydligt 
frågeformulär är att ha färdiga svarsalternativ (Johannessen & Tufte, 2007 s. 150). Detta kallas för ett 
prestrukturerat frågeformulär. Fördelen med att använda ett prestrukturerat frågeformulär är att det är 
lättare för respondenten att fylla i formuläret genom att markera det aktuella svaret. Risken för bortfall 
minskar även då respondenterna sannolikt svarar på alla frågor i enkätundersökningen. (Johannessen & 
Tufte, 2007 s. 150) Vår enkät kommer bestå av flervalsfrågor och skalfrågor (längre ned redovisas 
vilka frågor som enkäten består av mer detaljerat). Dock kommer det i fyra frågor finnas ett öppet 
svarsalternativ där respondenten kan fylla i ett specifikt svar om något av de andra svarsalternativen 
inte stämmer överens med dennes.   
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Bryman och Bell (2005) menar att en tilltalande layout gör att enkäten ser mer professionell ut vilket 
ökar trovärdigheten och intresset att besvara den. Det är även viktigt att utformningen är lätt att förstå 
och följa för att på så sätt minimera risken för fel. Att ha en kort enkät med mestadels slutna frågor kan 
göra att fler personer väljer att besvara enkäten då människor ofta drar sig från att besvara enkäter som 
består av många öppna frågor. (Bryman & Bell 2005, s. 162-165) Slutna frågor kan även förberedas 
direkt för kodning (Bryman & Bell 2005, s. 169–170). Med detta i åtanke har vi valt att utforma 
enkäten så att den är relativt kort så att personer inte ska dra sig från att besvara den. Enkäten består till 
största del av slutna svarsalternativ bortsett från en fråga då respondenterna ombeds att fylla i sin ålder 
och fyra svarsalternativ som innehåller svaret “annat” där respondenten kan fylla i ett svar själv. Se 
bilaga 1 för hela enkäten. 
 
Studiens syfte är att studera om det finns ett samband mellan konsumenters attityd till och köpbeslut 
gällande certifierat kaffe. För att lyckas besvara detta syfte måste vi först mäta konsumenters attityd 
genom en enkätundersökning. Det finns olika metoder för att mäta konsumenters attityder. Likertskalan 
är den vanligast förekommande skalan när man försöker mäta attityder och det är även denna skala som 
vi har valt att utgå från. En typisk likertskala består av ett påstående. Respondenten uppger sedan hur 
väl denne tycker att påståendet stämmer. Påståendet kan vara negativt eller positivt och 
svarsalternativen består oftast av en fem-gradig eller sju-gradig skala. (Tullis & Albert 2008, s. 124) I 
studien har vi valt att formulerat en fråga istället för ett påstående. Frågan besvaras genom ett fem-
gradigt bipolärt numeriskt responsformat. Med denna skala får respondenten välja ett svarsalternativ på 
en fem-gradig skala där varje par är motsatsen till det andra, till exempel stämmer inte-stämmer helt. 
(Bryman & Bell 2005, s. 182) 

3.7.1	  Pilotundersökning	  
När frågeformuläret var klart genomförde vi en pilotundersökning. Ett antal personer fick besvara 
frågorna i enkäten inför den riktiga undersökningen. (Eliasson, 2013 s. 42) Syftet med pilotstudien var 
att bedöma enkätens kvalitet och säkerhetsställa att alla frågor tolkades rätt. Pilotundersökningen var 
även till hjälp för sådant som vi hade funderat över eller hade problem med i början. Undersökningen 
bidrog även till att vi uppmärksammade saker som vi inte hade tänkt på tidigare när vi formulerade 
enkäten.  För att vara säkra på att enkätens struktur och frågor var tydliga och att språket var 
lättförståeligt genomfördes en provundersökning på åtta utvalda respondenter. Dessa åtta 
respondenter var personer som skulle kunna ingå i studiens urval. Fyra kvinnor och fyra män som 
representerade en spridning i åldersfördelningen fick svara på enkäten. Respondenterna hade olika 
sysselsättning och bodde på olika platser i Stockholms stad. Alla åtta respondenter var 
kaffekonsumenter.  
 
För att upptäcka eventuella fel bad vi respondenterna att förklara hur de uppfattade varje fråga. 
Generellt uppfattade respondenterna strukturen i enkäten som tydlig. Några formuleringar i vissa 
frågor kunde dock förtydligas ytterligare för att undvika eventuella missförstånd vid den riktiga 
enkätundersökningen. Ytterligare en sak som påpekades var de svarsalternativ som fanns vid frågan 
om kön. En testrespondent ansåg att förutom “man” och “kvinna” borde även “annat” finnas som 
svarsalternativ. Vi tog till oss denna synpunkt och valde därmed att ha en socialt konstruerad 
könsfördelning istället för en biologisk könsfördelning i enkätundersökningen. Samtliga 
testrespondenter ansåg att enkäten var lagom kort och att det var lätt att fylla i svaren. Med hjälp av 
pilotundersökningen beräknade vi att enkäten tog ungefär tre minuter att genomföra. 

3.8	  Slutgiltiga	  enkäten	  	  	  	  	  
När vi utformade frågorna till enkäten såg vi till att endast ställa frågor som hade att göra med 
studiens problemformulering. Vi har därför valt ut frågor som säkerställer att frågorna täcker studiens 
syfte och frågeställning. Nedan presenteras enkätens utformning, vilka frågor vi valt att ha med och 
tillhörande beskrivning till varje fråga.  
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De första sju frågorna i enkäten är demografiska och socio-ekonomiska frågor om respondenten i 
fråga: frågor om kön, ålder, boende ort, civilstånd, utbildningsnivå samt sysselsättning. Vi frågar om 
detta för att kunna få en översiktlig bild av respondenten och för att kunna genomföra analyser och 
jämförelser mellan respondenterna.  
 
Fråga 1-4 är frågor som berör respondentens köpbeslut gällande kaffe. Fråga 1 handlar om hur mycket 
kaffe respondenten köper i månaden, frågan ställs även för att försäkra oss om att respondenten köper 
kaffe. 
 
Fråga 5-7 är frågor om respondenternas attityd till certifieringar. Alla svarsalternativ är utformade 
med hjälp av likertskalor och har ett fem-gradigt bipolärt numeriskt responsformat (skala 1-5). Genom 
att ställa dessa frågor får vi svar på frågeställningen “Vad har konsumenter för attityder till certifierat 
kaffe?” Syftet blir därmed att beskriva en konsuments känslomässiga inställning till ett fenomen, i 
detta fall en livsmedelsprodukt. 
 
Fråga 8 och 10 är frågor om respondenternas medvetenhet och kännedom om KRAV- och Fairtrade-
certifieringen. Genom att få svar på dessa frågor kan vi undersöka hur medvetna konsumenter är om 
dessa certifieringar. 
 
Fråga 9 och 11 är frågor om respondenternas attityd till KRAV- och Fairtrade-certifieringen. 
Respondenterna svarar genom dessa frågor hur deras förtroende ser ut till certifieringarna. 
 
Fråga 12-13 är frågor om respondenternas attityd till certifierat kaffe. De två sista frågorna “När du 
köper ett certifierat kaffe, känner du dig då som en bättre människa?” och “Tycker du att det är en bra 
idé att det finns certifieringar på kaffe?” ger oss svar på vad respondenten har för attityd till certifierat 
kaffe. Se bilaga 1 för hela enkäten. 
 

3.9	  Genomförandet	  av	  webbaserad	  enkätundersökning	  

Fyra utvalda Facebook-användare började sprida enkäten via en statusuppdatering. 
Statusuppdateringen innehöll en länk till enkäten med tillhörande beskrivning av undersökningen. 
Enkäten spreds på detta sätt till fyra olika Facebook-nätverk. Spridningen av enkäten ökar när någon 
användare i nätverken delar vidare eller ”gillar” statusuppdateringen. Studiens population blir således 
alla personer som fick möjlighet att se statusuppdateringen innehållande länken till enkäten. Med hjälp 
av en genomförd kartläggning visade det sig att 4 954 Facebook-användare hade möjlighet att se 
statusuppdateringen. I bilaga 2 redovisas denna kartläggning. Studiens urval är de Facebook-användare 
som har besvarat enkäten, vilket är 108 användare. Trots att 4 954 Facebook-användare hade möjlighet 
att se och besvara enkäten är det (som vi nämnt tidigare) möjligt att många användare missade att se 
statusuppdateringen av olika anledningar. 

3.9.1	  Bortfallsanalys	  
Det är vanligt att studier som använder enkätundersökningar som metod får problem med bortfall. Med 
bortfall menas att det sannolikt finns individer i urvalet som inte kommer att vilja besvara enkäten. 
(Bryman & Bell 2005, s. 122) Bortfallet kan även bero på missförstånd eller felaktigheter. 
 

3.9.1.1Yttre	  bortfall	  
4 954 st Facebook-användare kan ha sett enkäten på Facebook. 108 användare besvarade den. Detta 
innebär att studien har ett yttrebortfall på 4 846 användare. När e-post används för att sprida en enkät 
blir detta det yttrebortfallet, det vill säga personer som hade möjlighet att besvara enkäten men ändå 
inte gjorde det. Som det har nämnts tidigare är det dock inte helt rätt att likställa en spridning via 
Facebook som vid en spridning via e-post. 4 954 Facebook-användare har visserligen haft möjligheten 
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att besvara enkäten då de kan ha sett länken till enkäten via en Facebook-vän. Men det är större chans 
att en person ser ett e-mail med en enkät i sin mail-inkorg än att en användare ser en 
statusuppdateringen innehållande en länk till en enkät, i sitt nyhetsflöde på startsidan. Mailet ligger ofta 
kvar i inkorgen tills personen raderar det eller har fått så många nya mail att det hamnar längst ner på 
sidan. Medan nyhetsflödet på Facebook uppdateras automatiskt och gamla statusar hamnar långt ned i 
flödet, som gör att man som användare inte ser alla statusuppdateringar som är äldre. 
 
På Facebook ser en användare de senaste aktiviteterna (till exempel statusuppdateringar) högst upp i ett 
nyhetsflöde. När en användare delar länken till enkäten i sin statusuppdatering hamnar det således 
högst upp i nyhetsflödet och är då den första uppdateringen som syns för alla i dennes nätverk. Men 
eftersom Facebook är ett forum där användarna ofta är mycket aktiva innebär det att 
statusuppdateringar rätt fort hamnar långt ned i nyhetsflödet och därmed finns det en risk att inte alla 
användare i ett nätverk hinner se just denna statusuppdatering. Det är därför svårt att uppge exakt hur 
många av dessa 4 954 användare som hade möjlighet att delta i enkätundersökningen som faktiskt 
uppmärksammade och såg statusuppdateringen med länken till enkätundersökningen. Därför är 
studiens yttrebortfall på 4846 användare ett ungefärligt mått och kan inte anses vara helt tillförlitligt. 
 

3.9.1.2	  Inre	  bortfall	  
I studiens enkätundersökning skulle respondenterna svara på frågan “Vart bor du?”. Ett av 
svarsalternativen för denna fråga var “Annat”. Då två respondenter inte bodde i Stockholm kommer 
dessa svar räknas som bortfall då studien är avgränsad till Facebook-användare som bor i Stockholms 
län. Ytterligare ett bortfall för studien var en respondent som var 17 år, eftersom studien är avgränsad 
till 18 år och uppåt. Dessa tre respondenters svar har vi därför räknat bort vilket ger studien ett inre 
bortfall på totalt tre respondenter. Det totala antalet respondenter i enkätundersökningen blev därmed 
105 Facebook-användare. 
 

3.10	  Oprövad	  metod	  

Att sprida en enkätundersökning via Facebook är en relativt oprövad metod.  På grund av detta blir 
resultatet osäkert och det är därmed svårt att dra några slutsatser om den valda populationen. För att 
komplettera studien har vi därför valt att genomföra ytterligare tre undersökningar. Syftet med 
kompletteringen är att vi vill se om det finns ett mönster gällande respondenternas attityd till certifierat 
kaffe oavsett grupp. På detta sätt får vi även reda på om en webbaserad enkätundersökning via 
Facebook kan vara en metod som går att utveckla och tillämpa i framtida forskning.  
 

3.11	  Enkätundersökningar	  utanför	  tre	  ICA-‐butiker	  

De tre kompletterande enkätundersökningarna genomfördes utanför tre olika ICA-butiker. Vi använde 
oss av samma enkät som vid Facebook-studien. Vi gjorde dock en justering på enkäten, vi la till en 
fråga om respondenternas inkomst. Efter att vi spridit enkäten via Facebook märkte vi att denna fråga 
saknades och valde då att lägga till den.  
 
För att sprida enkätundersökningen har vi tillämpat ett påstana urval vilket innebär att undersökningen 
genomfördes på platser där personer som anses vara intressanta för studien befann sig. (Christensen 
m.fl. 2010 s.133) Personer som kom ut från livsmedelsbutikerna blev tillfrågade att delta i 
enkätundersökningen. Anledningen till att vi avgränsade studien till personer som är kunder på ICA är 
för att ICA är den livsmedelsbutik som idag har störst marknadsandelar på den svenska 
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livsmedelsmarknaden.37 I denna studie är en “ICA-kund” en konsument som handlade på ICA-butiken 
just det aktuella tillfället när vi genomförde undersökningen. Respondenterna utgörs av personer som 
kommer ut från tre olika ICA-butiker i Stockholms stad vid tre olika tillfällen och tidpunkter. 
Anledningen till att vi valde att genomföra undersökningen utanför tre olika ICA-butiker vid tre olika 
tidpunkter är för att vi tror att det blir lättare att identifiera eventuella mönster gällande respondenternas 
attityd till certifierat kaffe.  
 
De tre ICA-butiker som har valts ut till enkätundersökningen är belägna i Liljeholmen, Hässelby och 
Medborgarplatsen. Dessa tre ICA-butikers kaffeutbud skiljer sig inte åt nämnvärt. De tre butikerna är 
placerade i söderort, norrort och i Stockholms city. Liljeholmen-Hägersten är en stadsdel som ligger i 
södra delen av Stockholms kommun och har en hög befolkningsandel. Hässelby-Vällingby är en 
stadsdel som ligger i norra delen av Stockholms kommun och representerar en stor befolkningsandel av 
norrort. Södermalm är den stadsdel i centrala Stockholms kommun som har störst befolkningsmängd.38 
För att vara säkra på att vi fick genomföra undersökningen utanför varje butik ringde vi respektive 
butik för att få ett godkännande och informerade även dem om syftet med undersökningen. De tre ICA-
butikerna gav oss tillåtelse att genomföra undersökningen utanför respektive butik. 
 
Tidpunkterna som valdes ut för att genomföra undersökningen på var en onsdag klockan 17:00, en 
fredag klockan 15:00 samt en söndag klockan 12:00. Anledningen till att vi genomförde 
enkätundersökningen vid tre olika tidpunkter och platser är att vi ansåg att vi skulle få en större chans 
till en större spridning hos respondenterna. Vi kunde därmed nå ut till en bredare kundgrupp eftersom 
vi antog att det rörde sig olika personer vid de olika platserna och tidpunkterna. Vi lottade om vilken 
plats som fick vilken tidpunkt. Efter en genomförd lottning blev det ICA Medborgarplatsen en onsdag 
klockan 17:00, ICA Hässelby en fredag klockan 15:00 och ICA Liljeholmen en söndag klockan 12:00. 
 
Risken som finns med ett påstana urval är att urvalet kan bli snedvridet, det vill säga, vissa kategorier 
människor kan bli över- eller underrepresenterade. Detta beror på att det kan vara lättare att fråga en 
viss kategori av människor medan man undviker en annan (Christensen m.fl. 2010, s. 133). För att 
minska denna risk tillfrågade vi var femte person som kom ut ur ICA-butikerna om de ville delta i 
enkätundersökningen. Om den femte personen nekade till att vara med i undersökningen tillfrågades 
personen som kom direkt efter. 
 

3.12	  ICA	  Supermarket	  och	  ICA	  Kvantum	  

ICA driver dagligvaruhandel i Sverige tillsammans med fria handlare. ICA-handlarna äger och driver 
butikerna själva men har avtal med ICA Sverige inom vissa områden.39 Syftet är att varje handlare ska 
möta sina kunder genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. Handlarna ska vara belägna så 
nära kunderna som mögligt och har en vision “att göra varje dag lite enklare”.40 ICA har fyra olika 
butiksprofiler varav ICA Supermarket och ICA Kvantum är två. En skillnad mellan ICA Supermarket 
och ICA Kvantum är att ICA Kvantum-butiker är lite större till butiksyta sett och därmed även 
utbudet.41 ICA Supermarket har ett brett sortiment för både vardag och fest. Den personliga service och 
det breda färskvarusortimentet är något som denna butiksformat satsar på. ICA Kvantum ska vara 
ortens ledande matbutik och även de med mat för både vardag och fest. En hög andel färskvaror, 
många allergianpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ är ICA Kvantums profil. Det skall även 
finnas ett lokalt välanpassat sortiment i butikerna.42 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  www.dn.se	  	  
38 www.statistikomstockholm.se (3) 
39 www.ica.se (1) 
40 www.icagruppen.se (3) 
41 www.ica.se (2) 
42 www.icagruppen.se (4)	  
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Nedan följer en kort beskrivning av de tre ICA-butikerna som har valts ut som plats för att genomföra 
enkätundersökningen. 
 
ICA Supermarket Medborgarplatsen: Denna ICA-butik ligger på Södermalm i Stockholm och kan 
därmed representera Stockholms city. Butiken är en ICA Supermarket. 
ICA Supermarket Hässelbytorg: Denna ICA-butik är belägen i Hässelby, som ligger norr om 
Stockholm city. Butiken är en ICA Supermarket. 
ICA Kvantum Liljeholmen: Denna ICA-butik är belägen i Liljeholmen, som ligger söder som 
Stockholm. Butiken är en ICA Kvantum. 
 
Anledningen till att vi valt att genomföra enkätundersökningen utanför två olika butiksprofiler är för att 
chansen blir större att vi når ut till olika kundgrupper. Det viktiga för studiens syfte är att nå ut till 
kaffekonsumenter. För att försäkra oss om att respektive ICA-butik har certifierat kaffe har vi utfört 
observationer i varje butik. Observationerna visade att utbudet av certifierat kaffe inte skiljer sig 
nämnvärt mellan de tre butikerna. 

3.13	  Tidigare	  studier	  med	  liknande	  datainsamlingsmetod	  

Öhrlund (2009) genomför i sin studie “Effekten av hållbar marknadsföring” en enkätundersökning på 
stan. Öhrlund (2009) studerar om det finns ett samband mellan påverkan av reklam och förändring i 
attityd och beteende. Öhrlund (2009) delade ut enkäterna utanför en mataffär som hade pantmöjligheter 
med anledning till att studiens frågeställning handlade om huruvida reklam för ett hållbart 
konsumtionssamhälle påverkat konsumenters attityder och beteende vad gäller återvinning. (Örhlund, 
2009 s. 4) Även Franck och Gratjov (2013) genomför en enkätundersökning på stan. Syftet med 
studien är att undersöka om allmänheten har förtroende för revision. Enkätundersökningen 
genomfördes i centrala Göteborg och var femte person blev tillfrågad att delta i undersökningen. 
(Franck & Gratjov, 2013 s. 18) Andersson och Gardinge (2012) studie “Försvinner med ett klick?” 
tillämpar även de ett påstana urval för att nå ut till potentiella personer som ingår i studiens population. 
Syftet med studien var att förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot 
webbutiker. Undersökningen genomfördes i centrala Uppsala och vid Uppsala Centralstation då man 
ansåg att personer som befann sig på dessa platser under undersökningsdagarna var intressanta för 
studien. Undersökningen genomfördes under olika veckodagar samt under olika tider. (Andersson & 
Gardinge, 2012 s.17) 

3.14	  Bortfallsanalys	  

Det är vanligt att studier som använder enkätundersökningar som datainsamlingsmetod får problem 
med bortfall. Med bortfall menas att det sannolikt finns individer i urvalet som inte kommer att vilja 
besvara enkäten. (Bryman & Bell 2005, s. 122) Bortfallet kan även bero på missförstånd eller 
felaktigheter. 
 
Frågan vi ställde till var femte person som kom ut från ICA-butiken var: 
”Vi kommer från Södertörns Högskola och vi genomför en vetenskaplig studie om kaffe-köp. Kan du 
tänka dig att delta i undersökningen genom att svara på en kort enkät?” 
 
Det hände att var femte person nekade att delta i undersökningen innan hela frågan hunnit ställas eller 
innan vi ens hunnit börja ställa frågan. Vi har därför delat upp de personer som sa nej till att delta i två 
olika grupper. En grupp (bortfall 0) innehåller personer som förmodligen inte vet vad de tackade nej till 
och en annan grupp (bortfall 1) som innehåller personer som förmodligen vet vad de tackat nej till att 
delta i. 
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Tabell 2: Bortfall 

Totalt antal bemötta personer 345 

Bortfall 0 (antal personer som förmodligen inte vet vad de tackat nej till) -36 

Totalt antal tillfrågade personer 309 

Bortfall 1 (antal personer som förmodligen vet vad de tackat nej till) -34 

Totalt antal respondenter som ingår i undersökningen 275 

Bortfall 2 (antal respondenter som inte bodde i Stockholms län eller vara under 18 år) 12 

Totalt antal giltiga respondenter 263 

Svarsfrekvens 0 74,30% 

Svarsfrekvens 1 85,11% 

Källa: Egen illustration 
 
I en fråga i enkätundersökning svarade respondenterna på frågan “Vart bor du?”. Ett av 
svarsalternativen för denna fråga var “Annat”. Då det visade sig att sju respondenter inte bodde i 
Stockholms stad kommer dessa svar räknas som bortfall då studien är avgränsad till Stockholms stad. 
Fem respondenter var under 18 år vilket gjorde att även dessa svar räknas som bortfall. Det totala 
bortfallet 2 blev därmed 12 stycken. Det totala antalet giltiga respondenter i enkätundersökningen är 
263 respondenter. 

3.15	  Analysmetod	  
Insamlad data från enkätundersökningen sammanställdes och analyserades med hjälp av Excel. För att 
på ett grundligt sätt analysera data från enkätundersökningen har vi räknat ut och använt oss av 
medelvärde, typvärde och standardavvikelse. Medelvärde används för att kunna dra generella slutsatser 
om respondenterna. Typvärdet visar vilket svar som var det vanligaste förekommande, vilket är 
intressant för studiens analys och resultat. För att kunna se spridningen i svarsalternativen har vi även 
använt oss av standardavvikelse. Dessa tre mått räknades ut på de attitydfrågor som hade likertskalor 
som svarsalternativ (fråga 5-7 och 12-13). Resultatet sammanställdes i tabeller med hjälp av Excel. Vid 
analysen kodades svarsalternativ 1 och 2 som indikatorer på en negativ attityd.  Svarsalternativ 3 
kodades som en indikator på en neutral attityd och 4 och 5 kodades som indikatorer på en positiv 
attityd. Vi valde även att genomföra chi2-test på nio utvalda frågor från enkäten för att få möjlighet att 
utläsa eventuella samband. 

3.16	  Validitet	  
Validitet handlar om de indikatorer som har utformats i studien i syfte att mäta att ett visst begrepp 
verkligen mäter det begreppet i fråga (Bryman & Bell 2005, s. 95–96). Studien har fokuserat på att 
enkätundersökningen ska innehålla frågor som verkligen fångar upp respondenternas attityd till 
certifierat kaffe. När vi utformade enkätundersökningen var vi därför noga med att ställa frågor som är 
indikatorer på attityd. Om det inte är möjligt att upprepa undersökningen och dess resultat brukar det 
innebära att studien har låg validitet. För att det ska gå att upprepa undersökningen brukar forskare 
därför vara mycket noggranna i sin beskrivning av tillvägagångssättet. (Bryman & Bell 2005, s. 102) 
Med detta i åtanke har vi därför beskrivit och förklarat tillvägagångssättet i denna studie så noggrant 
och detaljerat som möjligt för att validiteten inte ska kunna ifrågasättas. 
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3.17	  Reliabilitet	  
Reliabilitet handlar om frågor som berör mätningarnas pålitlighet och överrensstämmelse. Om samma 
studie genomförs en gång till ska resultaten i studierna inte skilja sig åt i någon större utsträckning. 
(Bryman & Bell 2005, s. 93–94) Försäljningsstatistiken på KRAV-certifierat och Fairtrade-certifierat 
kaffe kommer från respektive organisation. Dessa siffror var endast möjliga att få fram via dessa 
organisationer och vi kan därför inte kontrollera att de stämmer med någon annan källa. Vid 
utformningen och genomförandet av enkätundersökningen har vi försökt vara så tydliga som möjligt 
med tillvägagångssättet och vi har även motiverat varför vi valt att göra på just det sättet. 

3.18	  Källkritik	  
Thurén (2005) skriver om källkritiska principer som man bör utgå från när det kommer till att använda 
sig av källor samt att granska dessa på ett kritiskt sätt. Principerna består av fyra olika kriterier; 
 

• Äkthet- källan ska vara det den utger sig för. 
• Tidssamband- ju längre tid som gått mellan händelse och källans berättelse desto mer tvivel. 
• Oberoende- källan ska stå för sig själv, det vill säga inte vara avskriven eller referat av annan 

källa. 
• Tendensfrihet- ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten 

på grund av till exempel personliga, ekonomiska eller politiska intressen. (Thurén 2005, s. 13) 
 

När man använder sig av källor är det viktigt att ha i åtanke vem som ansvarar för källan och i vilket 
syfte källan har uppkommit. Detta påverkar nämligen informationen och det är viktigt att alltid vara 
källkritisk och försöka använda så objektiva källor som möjligt. Vi har därför haft Thuréns (2005) fyra 
kriterier i åtanke när vi har valt källor till studien. 
 
Genomgående i studien har vi sökt efter källor som är så oberoende som möjligt vilket Thurén (2005) 
förespråkar. Vi har konsekvent gått tillbaka och använt oss av ursprungskällan för att informationen 
ska vara så trovärdig som möjligt. I studien refereras det till många olika vetenskapliga artiklar, dessa 
brukar ses som en pålitlig källa då de genomgår ett antal kontroller för att säkerhetsställa riktigheten 
innan de publiceras. En sak man kan tänkta på med vetenskapliga artiklar är vilket år de publicerades, 
det är önskvärt att referera till så aktuell forskning som möjligt så att man verkligen har den senaste 
informationen. Majoriteten av artiklarna som vi använder i studien är skrivna i mitten av 2000-talet. 
Vid valet av vilka böcker som skulle användas i studien försökte vi, med tanke på tidssambandet som 
Thurén (2005) skriver om, använda så aktuella böcker som möjligt. Vi använder oss även av en 
avhandling som likt vetenskapliga artiklar genomgår kontroller innan de publiceras för att säkerställa 
att det som står är riktigt. 
 
När det kommer till Internetkällor kan det ibland vara svårt att veta vem som står bakom texten, detta 
har gjort oss särskilt försiktiga när det kommer till att använda Internetkällor i studien. Vi har varit 
uppmärksamma på vem som egentligen står bakom informationen och har även tittat på när sidan 
senast uppdaterades. Studiens data bygger dels på försäljningsstatistik från Fairtrade och KRAV:s egna 
rapporter. Statistiken tas fram av respektive organisation för sin egen certifiering och redovisas i en 
rapport som publiceras på deras hemsida. Vi anser att försäljningsstatistiken är tillförlitliga då den 
stämmer överens med de källkritiska principerna. Källorna är oberoende eftersom statistiken är 
original, det vill säga inte avskriven eller refererad. Vi anser att källorna är äkta och att siffrorna är 
aktuella. Den enda principen som man kan ifrågasätta är om statistiken är missvisande på grund av till 
exempel ekonomiska intressen hos KRAV och Fairtrade. Statistiken finns bara tillgänglig i Fairtrades 
och KRAV:s rapporter och det är därför inte möjligt för oss att kontrollera att datan stämmer. 
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Figur 3. Fairtrades logga 

	  
Källa: www.fairtrade.se 

4.	  Konsumenters	  attityd	  och	  köpbeslut	  
___________________________________________________________________________________ 
Detta kapitel introduceras med en kort beskrivning av Fairtrade och KRAV som organisation. Därefter 
presenteras resultatet från de fyra olika undersökningarna. Slutligen analyseras data som sedan 
jämförs med försäljningsstatistik av Fairtrade och KRAV-certifierat kaffe. 
___________________________________________________________________________________ 
 
Denna studie studerar konsumenters attityd till och köpbeslut gällande certifierat kaffe. De 
certifieringar som har studerats är Fairtrade och KRAV. Det är viktigt att läsaren har i åtanke att dessa 
certifieringar har olika syften och konsumenter därmed kan ha olika attityd till respektive certifiering. 
Nedan beskrivs därför certifieringsorganen Fairtrade och KRAV separat för att ge läsaren 
grundläggande kunskap om dessa. I analysen kommer denna uppdelning inte tas hänsyn till då studiens 
syfte är att studera om det finns ett samband mellan konsumenters attityd till och köpbeslut gällande 
certifieringar i stort.     

4.1	  Fairtrade	  
Fairtrade är ett certifieringsorgan som ska värna om arbetsförhållanden i 
produktionen. I detta sammanhang pratar man om rättvis eller etisk 
handel. 43 Fairtrade-certifieringen ska även främja att produktionen är 
ekologisk eftersom producenterna får en extra premie när 
livsmedelsprodukterna har odlats ekologsiskt. Fairtrades huvudarbete 
syftar till att odlare och anställda i produktionsländerna (som ofta är 
utvecklingsländer) ska få förbättrade arbets- och levnadsvillkor.44 När man 
köper en produkt som har en Fairtrade-certifiering kan man 
förhoppningsvis försäkra sig om att arbetsförhållanden i produktionen är 
bättre än om man köper en icke-certifierad produkt. En Fairtrade-märkt 
produkt ger dock ingen garanti att produkten är ekologisk producerad. 
Märkningen ska däremot ge en garanti för att produkten uppfyller de 
internationella Fairtrade-kriterierna. För djupare information om 
kriterierna gå in på följande not.45 Över 90 % av de Fairtrade-certifierade 
produkterna i Sverige är KRAV-certifierade.46 

 
Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade International och organisationen består av 
en förening och ett bolag.47 Den första märkningen med Fairtrade på produkter skedde av utvecklings- 
och biståndsorganisationer under 80- och 90-talen. Märkningen skedde till en början under olika 
nationella namn.48 I slutet av 1980-talet utarbetades Fairtrade-kriterier för kaffe vilket gjorde kaffe till 
den första produkten med Fairtrade-certifiering. 49  Fairtrade International är organisationen som 
utvecklar kriterier och kontrollerar att kriterierna uppfylls av producenterna. Kontrollerna utförs av 
FLO-Cert som är ett oberoende internationellt certifieringsorgan.50 Dessa kontroller sker på två sätt, 
genom kontroll av dokument och genom fältkontroll. I kontrollen av dokument går kontrollanten 
igenom köp- och inbetalningsdokument för alla producenter, aktörer, exportörer, importörer och 
licenstagare. Kontrollen av dokument sker varje kvartal. Licenstagare och importörer behöver även de 
genomgå en årlig extern revision. Fältkontrollen innebär att kontrollanten regelbundet besöker 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 www.konsumentverket.se (3) 
44 www.fairtrade.se (3) 
45 www.fairtrade.se (10) 
46 www.helavarlden.se	  
47	  www.fairtrade.se (4)	  
48	  www.fairtrade.se (9)	  
49	  www.fairtrade.se (6)	  
50	  www.fairtrade.se (7)	  
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Figur 6. KRAV:s logga 

 
Källa: www.krav.se 

producenten och går igenom verksamheten. Fältkontrollen sker en gång om året men kan vid behov 
genomföras oftare.51 

4.2	  KRAV	  
KRAV är en svensk icke-vinstdrivande ekonomisk förening som 
bildades 1985 och ägs av 26 olika företag och organisationer. För 
att se vilka företag och organisationer som är medlemmar i 
föreningen se bilaga 9. De företag som använder KRAV-
certifieringen på sina produkter betalar en licensavgift till KRAV 
och pengarna används sedan till att marknadsföra KRAV.52 
KRAV är ett certifieringsorgan som arbetar för hållbar utveckling 
och har som mål att minska den negativa klimatpåverkan i 
produktionen av livsmedel. Certifieringen är en miljömärkning och 
har sin största fokus på att producenterna inte använder sig av 
kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.53 Konsumenter som 
köper en KRAV-certifierad livsmedelsprodukt kan därmed 
förhoppningsvis försäkra sig om att produkten är ekologisk odlad. 
KRAV är en miljömärkning och föreningens huvudfokus ligger 
därmed på miljöaspekter men de arbetar även med socialt ansvar.54 

 
KRAV:s regler tas fram i en öppen process och de KRAV-certifierade företagen ska kontrolleras minst 
en gång om året av revisorer från oberoende certifieringsföretag.55 De oberoende certifieringsföretagen 
kan vid vilken tidpunkt som helst under året komma på inspektioner för att kontrollera produktionen av 
ekologiska varor i de olika leden.56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 www.helavarlden.se 
52 www.konsumentverket.se 
53 www.krav.se (1) 
54 www.krav.se (3) 
55 www.krav.se (1) 
56 www.agrifood.se	  
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4.3	  Respondenternas	  egenskaper	  
Tabell 3: Egenskaper 

  
Facebook  
105 respondenter 

ICA-Hässelby  
71 respondenter 

ICAMedborgarplatsen 
95 respondenter 

ICA-Liljeholmen  
97 respondenter 

Kön         

Kvinna 65% 52% 54% 56% 

Män 32% 48% 45% 42% 

Annat 3% - 1% 2% 

Ålder         

18-29 år 62% 29% 26% 32% 

30-41 år 13% 28% 27% 26% 

42-53 år 8% 30% 34% 25% 

54-65 år  14% 8% 9% 9% 

66- år 3% 5% 4% 8% 

Boende         

Norrort 16% 38% 14% 15% 

Söderort 46% 12% 25% 42% 

Österort 9% 17% 22% 26% 

Innerstan 18% 15% 39% 17% 

Annat 11% - - - 

Civilstånd         

Singel 28% 26% 36% 30% 

Gift 27% 32% 22% 26% 

Sambo 33% 27% 25% 22% 

Särbo 8% 5% 7% 8% 
Ensamstående med barn 2% 10% 7% 9% 

Annat 2%   3% 5% 

Högsta utbildnings nivå         

Grundskola 2% 6% 2% 5% 

Gymnasium/komvux 57% 47% 43% 40% 

Universitet/Högskola 40% 45% 49% 50% 

Ingen utbildning 1% 2% 6% 5% 

Sysselsättning         

Arbetar 58% 48% 50% 49% 

Student 35% 29% 31% 28% 

Pensionär 4% 14% 11% 13% 

Arbetslös - 6% 5% 6% 

Annat 3% 3% 3% 4% 

Inkomst         

Mindre än 10 000 - 9% 10% 7% 

11 000-15 000 - 13% 13% 11% 

16 000-20 000 - 32% 29% 30% 

21 000-25 000 - 37% 34% 38% 

26 000-30 000 - 7% 8% 8% 

Mer än 30 000 - 2% 6% 6% 
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4.3.1	  Könsfördelning	  
Enkätundersökningen på Facebook besvarades av 105 respondenter, exklusive 3 svar som räknas som 
bortfall. De tre enkätundersökningar som genomfördes utanför ICA-butikerna besvarades av totalt 275 
respondenter, varav 12 svar räknades som “bortfall 2”. Detta resulterade i att enkäten besvarades av 
263 giltiga respondenter. Utanför ICA-Hässelby samlades 71 svar in, utanför ICA-Medborgarplatsen 
samlades 95 svar in och utanför ICA-Liljeholmen samlades 97 svar in. 
 
För att analysera om det finns en skillnad i attityd till certifierat kaffe mellan könen har vi räknat ut ett 
medelvärde för respektive respondents attityd. Resultatet visar att kvinnorna i enkätundersökningen har 
en positivare attityd till certifierat kaffe än vad männen har. Resultatet av enkätundersökningen visar 
även att de manliga respondenterna i genomsnitt har en högre medelinkomst än de kvinnliga 
respondenterna. Då männen överlag har en mer negativ attityd till certifierat kaffe än vad kvinnorna 
har, ser männen förmodligen inget mervärde i att köpa ett certifierat kaffe då detta i sådana fall skulle 
avspeglas i den genomsnittliga attityden för respektive man. Då vi inte hade en fråga om 
respondenternas inkomst i enkätundersökningen som genomfördes via Facebook gäller denna slutsats 
enbart studierna vid ICA-butikerna. 

4.3.2	  Åldersfördelning	  	  
För att analysera om det finns en skillnad i attityden hos de “yngre” (18-29 år) och de “äldre” (30- 
äldre) respondenterna tillämpades samma metod som vid könsfördelningen. Analysen visar att 
attityden till certifierat kaffe inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de “yngre” och de “äldre” 
respondenterna. Dock kan man utläsa att de “äldre” respondenterna har ett högre medelvärde på 
respektive fråga. 
 

4.3.3	  Geografiska	  området	  	  
För att se om det finns en skillnad i attityd till certifierat kaffe i förhållande till det geografiska området 
respondenten representerar har vi analyserat varje respondents attityd i varje delstudie. Vid analysen av 
respondentens svar tolkade vi svarsalternativ 1-2 som en negativ attityd, svarsalternativ 3 tolkades som 
en neutral attityd och 4-5 tolkades som en positiv attityd. 
 
Tabell 4: Attityd och geografiskt område 

  
Facebook 105 
respondenter 

ICA-Hässelby 
71 respondenter 

ICA-
Medborgarplatse
n 95 respondenter 

ICA-Liljeholmen  
97 respondenter 

Norrort 

48% positiva 
34% neutrala 
18% negativa 

37% positiva    
29 % neutrala 
34% negativa 

29% positiva    
43% neutrala   
28% negativa 

45% positiva    
30% neutrala   
25% negativa 

Söderort 

39% positiva 
41% neutrala 
20% negativa 

29% positiva 
49% neutrala 
22% negativa 

36% positiva    
29% negativa   
35% negativa  

26% positiva    
41% neutrala   
33% negativa 

Österort 

35% positiva, 
45% neutrala 
20% negativa 

43% positiva    
29 % neutrala 
28% negativa 

41% positiva    
39% neutrala   
20% negativa 

39% positiva    
36% neutrala   
25% negativa 

Innerstan 

47% positiva 
27% neutrala 
26% negativa 

31% positiva 
52% neutrala 
17% negativa 

50% positiva    
39% neutrala   
11% negativa 

45% positiva    
27% neutrala   
28% negativa 

Annat 

32% positiva 
40% neutrala 
28% negativa - - - 

Källa: Egen illustration 
 



34	  
	  

Vid analysen framkom det att det geografiska området inte nämnvärt påverkar respondentens attityd till 
certifierat kaffe. Då Facebook-studien är den enda studien som har “annat” som svarsalternativ är det 
inte möjligt att jämföra denna variabel med enkätundersökningarna som genomfördes utanför ICA-
butikerna. 

4.3.4	  Inkomstfördelning	  
Då certifierat kaffe och även Fairtrade och KRAV-kaffe ofta är dyrare än konventionellt kaffe är det 
intressant att analysera faktorn inkomst närmare. För att analysera om det finns ett samband mellan 
respondenternas inkomst och hur ofta de köper ett certifierat kaffe (fråga 7 och 11 i 
enkätundersökningen) genomförde vi ett chi2-test (se bilaga). Resultatet av chi2-testet visar att det 
finns ett samband mellan respondenternas inkomst och hur ofta de köper certifierat kaffe. Det framkom 
även att de respondenter som har en högre inkomst oftare köper certifierat kaffe. Detta kan vara en 
förklaring till varför en konsument kan ha en positiv attityd till certifierat kaffe men kanske ändå inte 
köper certifierat kaffe i slutändan. Det är möjligt att konsumenten helt enkelt inte har råd att köpa ett 
certifierat kaffe. Denna analys gäller dock endast för respondenterna från ICA-butikerna eftersom 
frågan saknades i enkäten som spreds via Facebook. 
 

4.3.5	  Sysselsättning	  
I de fyra olika undersökningarna är majoriteten av respondenterna arbetare. Den näst vanligaste 
sysselsättningen efter arbete är att respondenterna är studenter. Dahm, Samonte och Shows (2009) 
visade i sin studie att det finns ett samband mellan studenters attityd och köpbeslut när det gäller 
ekologisk mat. Flera tidigare studier (som är redovisade i den teoretiska referensramen) menar dock att 
det finns en paradox mellan konsumenters attityd och köpbeslut gällande etiska livsmedel. För att 
analysera om det finns ett samband mellan arbetare och studenters attityd till certifierat kaffe har vi 
gjort ett chi2-test. Resultatet visar att det finns ett samband mellan arbetare och studenters attityd till 
certifierat kaffe (för att se en detaljerad redovisning av uträkningen, se bilaga). Det vill säga, attityden 
skiljer sig inte åt beroende på vilken sysselsättning respondenten i fråga har. 
 
4.3.6	  Profilering  
För att beskriva respondenterna i de fyra enkätundersökningarna har vi gjort en enkel profilering av 
respondenterna uppdelat på de tre ICA-butikerna och Facebook-studien.  
 
ICA Medborgarplatsen (undersökningen genomfördes en onsdag klockan 17:00) 
Respondenterna här är en relativt blandad grupp men det går att urskilja en grupp som är mer vanligt 
förkommande; respondenter som är runt 40 år. Majoriteten av respondenterna är sambos, arbetar samt 
har en medelinkomst på 21 000-25 000 kr i månaden. Könsfördelningen i den här gruppen är jämnt 
fördelad. 
ICA Hässelby (undersökningen genomfördes en fredag klockan 15:00) 
Den typiska respondenten är runt 40 år men även respondenter som är över 60 år representeras här. 
Majoriteten är gifta, arbetar och har en medelinkomst på över 20 000 kr i månaden. Könsfördelningen 
är jämnt fördelad. 
ICA Liljeholmen (undersökningen genomfördes en söndag klockan 12:00) 
Majoriteten av respondenterna är mellan 20-30 år och studerande. Medelinkomsten är 16 000-2 000 kr 
i månaden och könsfördelningen är jämnt fördelad. 
Facebook 
Majoriteten av respondenterna är kvinnor som är mellan 20-30 år och är studenter. I den här gruppen är 
det vanligast förekommande att vara sambos och att ha en medelinkomst som är under 20 000 kr i 
månaden. 
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4.4	  Attityd	  till	  certifierat	  kaffe	  

Attityd är den personliga faktorn som kan förklara ett köpbeslut. I detta fall handlar det om 
konsumenten har en positiv eller negativ bedömning av att köpa ett certifierat kaffe. KRAV och 
Fairtrade har olika inriktningar vilket kan göra att konsumenter köper KRAV eller Fairtrade av olika 
anledningar. KRAV är en ekologisk certifiering vilket kan innebära att det till exempel inte har använts 
bekämpningsmedel vid produktionen. Detta gör att konsumenter förmodligen köper KRAV-certifierat 
kaffe av mer personliga skäl, som till exempel hälsoskäl.  
 
Fairtrades certifiering tar däremot hänsyn till och ska ansvara för att arbetare i produktionsländer ska 
ha bra arbets- och levnadsvillkor. Konsumenter som köper Fairtrade-certifierat kaffe väljer 
förmodligen denna certifiering av andra skäl som kan tänkas vara mindre personliga. De olika 
inriktningarna på KRAV och Fairtrade kan därmed innebära att konsumenter har olika attityd till 
certifieringarna. KRAV arbetar visserligen främst med miljöfrågor men vid sidan av detta arbetar de 
även med sociala aspekter. Samtidigt arbetar även Fairtrade med miljöfrågor vid sidan av sin 
huvudinriktning som har ett större fokus på det sociala ansvarstagandet. Detta gör att vi anser att det är 
möjligt att inkludera båda organisationerna i begreppet “certifieringar” i nedanstående analys. 
 
För att studera respondenternas attityd till certifierat kaffe började vi med att räkna ut ett medelvärde 
utifrån vad varje respondent hade svarat på de fem olika attityd-frågorna i enkäten. Se tabell 5 nedan. 
Därefter räknade vi ut den totala genomsnittliga attityden utifrån de fem medelvärdena från 
attitydfrågorna. Resultatet visar att respondenterna har en neutral attityd till certifierat kaffe då den 
genomsnittliga attityden för samtliga respondenter är 2,92. En majoritet av respondenterna tycker att 
det är en bra idé med certifieringar på kaffe och en minoritet av respondenterna anser att det är en 
mycket dålig idé med certifieringar på kaffe. Då vi inte hade någon följdfråga till denna fråga kan vi 
inte uttala oss om exakt varför respondenterna tycker som de gör. 
 
I tabell 5, 6 och 7 nedan redovisas medelvärde, typvärde och standardavvikelse för frågorna 5-7 och 
12-13 i enkäten. Dessa fem frågor mäter respondenternas attityd till certifierat kaffe. I studien har 
svarsalternativen 1-2 tolkats som en negativ attityd. 3 har tolkats som en neutral attityd till certifierat 
kaffe hos respondenten. Svarsalternativ 4-5 tyder på en positiv attityd till certifierat kaffe. 
 
Tabell 5: Medelvärde 

   Medelvärde 

Fråga: Facebook 
ICA-
Hässelby 

ICA-
Medborgarplatsen 

ICA-
Liljeholmen 

5. Hur viktigt är det för dig att kaffet du köper är 
certifierat? 2,84 2,76 2,72 2,9 

6. Skulle du bli upprörd om det inte fanns 
certifierat kaffe i kaffehyllan? 2,38 1,91 1,93 2,1 

7. Hur villig är du att betala extra för certifierat 
kaffe? 2,91 3,24 3,18 2,7 
12. När du köper ett certifierat kaffe, känner du 
dig då som en bättre människa? 2,93 2,93 2,76 2,82 
13. Tycker du att det är en bra idé att det finns 
certifieringar på kaffe? 4,24 3,99 4,3 4,29 
Källa: Egen illustration 
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Tabell 6: Typvärde 

  Typvärde 

Fråga: Facebook ICA-Hässelby 
ICA-
Medborgarplatsen 

ICA-
Liljeholmen 

5. Hur viktigt är det för dig att kaffet du köper 
är certifierat? 3 3 4 5 

6. Skulle du bli upprörd om det inte fanns 
certifierat kaffe i kaffehyllan? 1 1 1 2 

7. Hur villig är du att betala extra för certifierat 
kaffe? 3 3 2 3 

12. När du köper ett certifierat kaffe, känner 
du dig då som en bättre människa? 3 3 3 4 

13. Tycker du att det är en bra idé att det finns 
certifieringar på kaffe? 5 4 5 5 
Källa: Egen illustration 
 
 
Tabell 7: Standardavvikelse 

  Standardavvikelse 

Fråga: Facebook 
ICA-
Hässelby 

ICA-
Medborgarplatsen 

ICA-
Liljeholmen 

5. Hur viktigt är det för dig att kaffet du köper 
är certifierat? 1,17 1,18 1,2 1,07 

6. Skulle du bli upprörd om det inte fanns 
certifierat kaffe i kaffehyllan? 1,4 1,12 1,6 1,7 

7. Hur villig är du att betala extra för certifierat 
kaffe? 1,18 1,19 1,2 1,21 

12. När du köper ett certifierat kaffe, känner 
du dig då som en bättre människa? 1,34 1,36 1,29 1,3 

13. Tycker du att det är en bra idé att det finns 
certifieringar på kaffe? 0,98 1,1 1 1,3 
Källa: Egen illustration 
 
 
I de tre diagrammen går det att utläsa att respondenterna på fråga 5, och 12 har en genomsnittlig attityd 
som ligger precis under en neutral attityd då medelvärdet är lite under 3. På fråga 13 har 
respondenterna däremot en positivare attityd då medelvärdet är ligger över 3. Att medelvärdet på fråga 
13 skiljer sig så pass mycket från de andra medelvärdena kan ha att göra med att den frågan är av en 
mer generell karaktär.  Det är ofta enklare att svara att något är bra när det gäller rent generellt jämfört 
med något konkret. Detta visar sig när det sedan blir mer konkret för personen i fråga (till exempel 
frågan “hur villig är du att betala extra för certifierat kaffe?”) i och med att respondentens attityd då blir 
mindre positiv.  
 
Även medelvärdet på fråga 6 skiljer sig från de andra attityd-frågorna då medelvärdet på denna fråga är 
det lägsta registrerade på de olika attityd-frågorna. Detta kan bero på att ordvalet “upprörd” i frågan är 
rätt starkt och att respondenterna därför inte känner att det passar in på dem. Att medelvärdet på fråga 6 
och 13 skiljer sig från de andra tydliggörs ännu mer när man tittar på typvärdet. Frågorna 5, 7 och 12 
har majoriteten 3 som typvärde medan majoriteten på fråga 6 har 1 som typvärde. Fråga 13 som har ett 
avsevärt högre medelvärde än de andra frågorna har 5 som typvärde. Det var med andra ord vanligast 
att respondenterna valde svarsalternativ 1 respektive 5 på frågorna 6 och 13. Att dessa frågor skiljer sig 
från de andra frågorna blir ännu tydligare när man tittar på standardavvikelsen. Fråga 12 har en lite 
högre standardavvikelse än de andra frågorna vilket innebär att svarsfrekvensen hade störst spridning 
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på denna fråga. Fråga 13 är har den lägsta standardavvikelsen i jämförelse med de andra frågorna, 
respondenternas svarsfrekvens har med andra ord en mindre spridning på fråga 13. När man jämför 
resultatet mellan de olika delstudierna kan se att de inte skiljer sig nämnvärt åt. Det är möjligt att se ett 
mönster i respondenternas attityd oberoende på från vilken studie resultatet kommer från. 

4.5	  Förtroende	  för	  och	  kunskap	  om	  certifieringar	  

 
Tabell 8: Förtroende och kunskap 

  Facebook 
ICA-

Hässelby 

ICA-
Medborgar

platsen 
ICA-

Liljeholmen 

Kunskap om KRAV         

1 17% 15% 14% 13% 

2 26% 17% 20% 21% 

3 20% 31% 32% 34% 

4 23% 24% 19% 21% 

5 14% 13% 15% 11% 

Förtroende för KRAV         

1 7% 10% 9% 7% 

2 14% 11% 15% 16% 

3 30% 34% 32% 30% 

4 35% 36% 32% 32% 

5 14% 9% 12% 15% 

Kunskap om Fairtrade         

1 13% 13% 10% 11% 

2 15% 14% 16% 13% 

3 20% 20% 25% 26% 

4 33% 33% 30% 32% 

5 19% 20% 19% 18% 

Förtroende för Fairtrade         

1 10% 9% 10% 8% 

2 10% 8% 12% 10% 

3 30% 34% 30% 33% 

4 36% 37% 35% 36% 

5 14% 12% 13% 13% 
Källa: Egen illustration  
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att det är en större procentandel av respondenterna som har 
förtroende för Fairtrade och KRAV i förhållande till den procentandel som inte har ett förtroende för 
certifieringarna. Kännedomen om KRAV är väldigt spridd bland respondenterna, men en stor del av 
respondenterna har en låg kännedom om certifieringen.  
 
Kännedomen om Fairtrade är lite högre i jämförelse med KRAV då en stor del av respondenterna 
uppger att de känner att de har relativt bra kännedom om vad certifieringen står för. Om en större 
kännedom om Fairtrade- och KRAV-certifieringen innebär en positivare attityd gentemot dem, så 
skulle det innebära att man kan påverka konsumenter till en positivare attityd genom ökad kunskap. 
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Det skulle därför vara möjligt för exempelvis KRAV, Fairtrade och dagligvaruhandeln att få 
konsumenter mer positiva till certifieringar genom ökad kunskap och information.  
 
Att det finns ett samband mellan förtroende för certifieringar och attityd är logiskt då certifieringar 
bygger på att en tredje part säger att en produkt uppfyller vissa uppsatta regler enligt ett speciellt 
regelverk. Om det inte skulle finnas ett förtroende för att produkten uppfyller dessa kriterier torde 
konsumenten i fråga tycka att certifieringen som bäst är onödig då den inte står för något eller ger ett 
mervärde för konsumenten. 
 
För att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och kunskap 
om/förtroende för KRAV/Fairtrade har vi utfört åtta chi2-test, fyra test utfördes på Facebookstudien 
och fyra test sammanslaget på ICA-butikerna. Resultatet visar att det inte finns ett samband mellan vart 
respondenterna bor och deras kunskap om/förtroende för KRAV/Fairtrade-certifieringen. Se bilagor för 
en detaljerad redovisning av dessa uträkningar.   
 

4.6	  Avgörande	  variabler	  vid	  köpbeslut	  

Tabell 9: Avgörande variabler 

  
 

Facebook ICA-Hässelby 
ICA-
Medborgarplatsen 

ICA-
Liljeholmen 

Hur mycket kaffe köper du?          

Mindre än 1 paket/mån  41% 44% 42% 39% 

1-2 paket/mån  36% 51% 52% 53% 

3 eller fler paket  23% 5% 6% 8% 

Vad går du efter när köper kaffe?          

Pris  20% 19% 21% 17% 

Smak  28% 29% 32% 28% 

Kvalitet  14% 11% 8% 12% 

Tilltalande förpackning  5% 5% 4% 7% 

Certifiering  11% 7% 9% 10% 

Köper första bästa  1% 6% 4% 5% 

Bra reklam  3% 7% 8% 9% 

Vana  17% 16% 14% 12% 

Annat  1% - - - 

Scenario          

Certifierat  76% 71% 75% 72% 

Icke certifierat  7% 16% 14% 18% 

Vet ej  17% 13% 11% 10% 

När köper kaffe, hur ofta köper du 
certifierat kaffe? 

 

        

Aldrig  38% 50% 47% 48% 

Var fjärde  19% 17% 18% 18% 

Varannan  19% 15% 17% 15% 

Alltid  24% 18% 18% 19% 
Källa: Egen illustration 
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I köpbeslutsprocessens första steg erkänner konsumenten att denne har ett behov. I detta fall erkänner 
konsumenten ett behov av kaffe. När konsumenten identifierat ett behov söker denne efter information 
och utvärderar olika alternativ. En fråga i enkätundersökningen handlar om vad respondenten går efter 
när denne köper sitt kaffe. Respondenterna fick välja mellan ett antal variabler och de fick max välja 
tre alternativ. Oberoende delstudie kan man urskilja att smak är den vanligaste variabeln att gå efter vid 
köp av kaffe. Efter smak är pris den vanligaste variabeln följt av vana/tradition, även detta var 
gemensamt för de fyra olika delstudierna.  Kvalitet kommer på fjärde plats som den vanligaste 
variabeln respondenterna går efter vid köp av kaffe. Variabeln “certifiering” kommer på femte plats av 
tio.  
 
Detta innebär att majoriteten av respondenterna har vissa bestämda krav på kaffet de köper. Resultatet 
visar samtidigt att kaffe är en vana/traditions-bunden-produkt eftersom flertalet respondenter svarade 
vana/tradition som en avgörande variabel vid köp av kaffe. Många av respondenterna köper sitt kaffe 
av vana, vilket gör kaffe till en lågengagemangsprodukt. Dessa respondenter engagerar sig inte 
nämnvärt i sin utvärdering av olika kaffesorter utan köper helt enkelt det kaffe de alltid brukar köpa. 
Variabeln “smak” visade sig även den vara en viktig variabel. Detta är dock inte helt oväntat eftersom 
kaffe är en livsmedelsprodukt och när det handlar om livsmedel är smak en viktig faktor. 
Kaffekonsumtion leder ofta till ett beroende eller är åtminstone en produkt som konsumeras relativt 
ofta.  Det är därför heller inte så oväntat att priset är en avgörande variabel för många respondenter. 
Smak och kvalitet är liknande variabler då smak inkluderas i kvaliteten. Men i kvalitet-variabeln kan 
även andra faktorer räknas med så som till exempel förpackning, utseende, lukt och status.  
 
Efter att ha studerat resultatet vad gäller avgörande variabel vid köp av kaffe i de fyra olika 
delstudierna går det att urskilja ett mönster. Respondenterna svarade i princip likadant 
oberoende vilken studie de deltog i. När konsumenter gör ett produktval kan de ta olika genvägar eller 
använda sig av så kallade tum-regler. Genvägen kan dels vara att konsumenten i för väg har bestämt sig 
för vissa attribut som produkten måste ha. Då certifiering kommer först på femte plats på önskvärda 
attribut hos kaffe verkar det inte som att det attributet är speciellt högt värderat hos respondenterna. 
Konsumenter gör som sagt en utvärdering mellan olika alternativ i köpbeslutsprocessen. Då KRAV- 
och Fairtrade-certifierat kaffe vanligtvis är dyrare än konventionellt kaffe innebär det att mervärdet 
måste motsvara prisskillnaden för att konsumenten ska välja det certifierade kaffet. En intressant aspekt 
är hur det kommer sig att certifierings-variabeln kommer först på femte plats när det gäller viktiga 
variabler vid köp av kaffe. En förklaring kan vara att kännedomen om Fairtrade och KRAV ändå är 
relativt låg bland respondenterna. Majoriteten av respondenterna har, som vi tidigare nämnt, en låg 
kännedom om vad KRAV-certifieringen står för och har bara en lite högre kännedom om vad 
Fairtrade-certifieringen står för 

4.6.1	  Certifierat	  vs.	  icke-‐certifierat	  kaffe	  
Resultatet för de olika delstudierna visar att majoritet av respondenterna (oberoende delstudie) skulle 
välja det certifierade kaffet vid det angivna scenariot. I det angivna scenariot påpekades det att alla 
andra attribut hos kaffet var lika (pris, smak och kvalitet) och det enda som skiljde de två kaffesorterna 
åt var certifieringen. Att flertalet av respondenterna uppger att de ändå skulle köpa det icke-certifierade 
kan tyda på att de helt enkelt vill undvika certifierade produkter. Vid en vidare analys visade det sig att 
svarsfrekvensen hos de respondenter som skulle välja det icke-certifierade kaffet var väldigt spridd när 
det gäller förtroendet för KRAV och Fairtrade. Svaren på frågan “om det är en bra eller dåligt idé med 
certifieringar på kaffe” visade sig även dessa vara väldigt spridda bland respondenterna. Dock kunde vi 
urskilja två olika grupperingar bland de respondenter som skulle välja det icke-certifierade kaffet. 
 
I den ena gruppen kan respondenternas val förklaras med att de dels har ett lågt förtroende för KRAV 
och Fairtrade samt med att de tycker att det är en dålig idé med certifieringar på kaffe. I den andra 
gruppen, där respondenterna ändå har ett förtroende för KRAV och Fairtrade och anser att det är en bra 
idé med certifieringar, kan valet förklaras med att de inte är villiga att betala mer för ett certifierat 
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kaffe. I scenariofrågan stod det att det certifierade kaffet och det icke-certifierade kaffet har samma pris 
men det kan dock ha funnits kvar i respondenternas undermedvetna att certifierat kaffe är dyrare än 
icke-certifierat kaffe. En tumregel som konsumenter kan ha är att certifierat kaffe är dyrare, vilket ofta 
är fallet men det behöver nödvändigtvis inte alltid stämma. 
 
De respondenter som skulle välja det icke-certifierade kaffet i scenariofrågan har i genomsnitt en 
negativ attityd till certifierat kaffe. Ett undantag var på frågan om de anser att det är en bra idé med 
certifieringar då dessa respondenter i genomsnitt har en positiv attityd. Detta avspeglas även i attityden 
hos samtliga respondenter. Den genomsnittliga attityden hos majoriteten av alla respondenter i 
undersökningen är 2,99 det vill säga nästintill neutral, dock kan man avläsa ett tydligt samband att 
majoriteten ändå tycker att det är en bra idé med certifieringar på kaffe. Denna fråga hade ett avsevärt 
högre medelvärde och därmed har majoriteten av alla respondenter en positivare attityd till idén om 
certifieringar. 

4.6.2	  Informationssökning	  
Konsumentens kunskap om och intresse kring hållbar utveckling påverkar deras informationssökning 
innan ett köpbeslut. En del konsumenter letar aktivt efter produkter som är bättre för samhället och 
uppmärksammar därmed certifieringar. De “etiska konsumenterna” kanske även enbart väljer mellan 
kaffesorter som har certifieringar. Den etiskt medvetna konsumenten har troligtvis mer förkunskap om 
certifierade livsmedel och behöver därför inte söka efter lika mycket kompletterande extern 
information. De konsumenter som inte har lika mycket kunskap om certifieringar behöver däremot 
göra en mer omfattande extern informationssökning. Andra konsumenter som inte ens är intresserade 
av certifieringar gör en begränsad informationssökning och bortser kanske helt från certifierade 
livsmedel.  Då en stor del av respondenterna uppgav att de inte känner till vad KRAV- och Fairtrade-
certifieringen står för skulle dessa personer därmed behöva göra en grundligare informationssökning 
för att kunna ta hänsyn till attributet “certifieringar” vid köp av kaffe. 

4.6.3	  Tillgänglighet	  
Tillgängligheten av KRAV- och Fairtrade-certifieringar i dagligvaruhandeln påverkar konsumentens 
möjlighet till att handla certifierat kaffe. Majoriteten av respondenterna i de olika delstudierna skulle 
inte bli upprörda om det inte finns certifierat kaffe i deras matbutik. Det är dock värt att nämna att 
“upprörd” är ett ganska starkt begrepp, det kanske snarare är så att respondenterna skulle anse att det är 
dåligt om en sådan valmöjlighet inte finns. Även konsumenters resurser kan påverka deras intention till 
att köpa certifierat kaffe genom att konsumenten exempelvis inte har råd att köpa produkten. KRAV- 
och Fairtrade-certifierat kaffe är vanligtvis lite dyrare än konventionellt kaffe. Prisskillnaden är kanske 
då den avgörande faktorn för en del av respondenterna och anledningen till varför det är en stor andel 
av respondenterna som svarade att de aldrig köper certifierat kaffe. Resultatet av chi2testet (se bilaga) 
visar även att det finns ett samband mellan respondenternas inkomst och hur ofta de köper certifierat 
kaffe. Chi2-testet är uträknat gemensamt för ICA-studierna. De respondenter som har en högre 
medelinkomst uppgav att de köper certifierat kaffe oftare än de respondenter som har en jämförelsevis 
lägre medelinkomst. Detta kan i sådana fall förklara varför det finns ett gap mellan attityd och 
köpbeslut gällande certifierat kaffe. En förklaring till gapet mellan respondenternas attityd och 
köpbeteende gällande certifierat kaffe kan vara att utbudet av certifierat kaffe idag är inte är lika stort 
som för det konventionella kaffet. Obalansen mellan konventionellt och certifierat kaffe gör att 
konsumentens val begränsas och de väljer kanske därför ett konventionellt kaffe framför ett certifierat.  
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4.7	  Samband	  mellan	  attityd	  och	  köpbeslut	  
För att studera om det finns ett samband mellan respondenternas attityd och det angivna köpbeslutet 
genomfördes fyra chi2-test på attitydfrågorna 5, 6, 7 och 12 och köpbeslut-frågan 4 (chi2-testen 
utfördes Facebook för sig och de tre ICA-studierna sammanslaget). Se bilaga. I fråga 4 skulle 
respondenterna uppge hur ofta de köper ett certifierat kaffe. Denna fråga kan inte ses som det faktiska 
köpbeslutet då den endast visar vad respondenterna själva uppger att de köper för kaffe. Köpbeslut i 
denna fråga benämns därför som det angivna köpbeslutet. Det faktiska köpbeslutet kan man endast 
utmäta genom att studera försäljningsstatistik på certifierat-kaffe, vilket vi har gjort genom att studera 
statistiken på KRAV- och Fairtrade-certifierat kaffe. Resultatet av chi2-testen visar att det finns ett 
samband mellan det angivna köpbeslutet och respondenternas attityd. Det finns ett samband mellan det 
angivna köpbeslutet och om respondenten tycker det är viktigt att kaffet denne köper är certifierat. Det 
finns även ett samband mellan respondenternas angivna köpbeslutet och hur upprörda de skulle bli om 
det inte finns certifierat kaffe i kaffehyllan. Det finns även ett samband mellan det angivna köpbeslutet 
och om respondenterna är villiga att betala extra för certifierat kaffe. Det finns dock inget samband 
mellan det angivna köpbeslutet och att respondenterna känner sig som en bättre människa när de köper 
certifierat kaffe. 
 
Att det inte finns ett samband mellan det angivna köpbeslutet och att man känner sig som en bättre 
människa när man köper certifierat kaffe kan bero på att det idag är vanligare att man väljer ekologiska 
livsmedel av personliga skäl framför att man bidrar till ett hållbart samhälle. Denna fråga är även något 
diffus, då “en bättre människa” kan tolkas och uppfattas olika av olika människor. Chi2-testen visade 
dock att detta skäl inte är en bidragande faktor till att köpa certifierat kaffe. Att det finns ett samband 
mellan de andra tre attityd-frågorna och respondenternas angivna köpbeslut är inte förvånande då 
frågorna berör om de är villiga att betala extra, tycker det är viktigt att kaffet de köper är certifierat och 
om de skulle bli upprörda om det inte finns ett certifierat kaffe i kaffehyllan. Dessa frågor är relativt 
konkreta och fungerar därför som ett tydligt mått på det angivna köpbeslutet. 
 
Resultatet av Facebook-studien visar att 47 procent har en positiv attityd. I ICA-Hässelby har 34 
procent av respondenterna en positiv attityd, bland ICA-Liljeholmen har 39 procent en positiv attityd. 
Av ICA-Medborgarplatsens respondenter har 41 procent en positiv attityd. Om det finns ett samband 
mellan attityd och köpbeslut borde försäljningen av certifierat kaffe ligga på 34-47 procent av den 
totala försäljningen av kaffe. Försäljningen av KRAV- och Fairtrade-certifierat kaffe är idag runt 5-10 
procent av den totala kaffeförsäljningen, med andra ord inte nämnvärt nära ens 34 procent.  
 
På frågan “Hur ofta köper du certifierat kaffe?” uppgav närmare 50 procent av respondenterna att de 
aldrig köper certifierat kaffe oberoende delstudie. Fördelningen mellan att köpa det varannan och var 
fjärde gång var relativt jämn mellan de olika delstudierna, svaren varierade mellan 15-19 procent. Det 
går dock att urskilja en liten avvikelse vad gäller resultatet för Facebook-studien då 24 procent svarade 
att de alltid köper certifierat kaffe medan svarsfrekvensen för ICA-studierna ligger på 18 och 19 
procent. Vad denna skillnad beror på är svart att säga då svarsresultaten för Facebook-studien inte har 
avvikit från ICA-studierna på andra frågor. 
 
Frågan gällande hur ofta respondenterna köper certifierat kaffe indikerar på respondenternas angivna 
köpbeslut och detta kan vara en bättre faktor än attityd till att förutse det faktiska köpbeslutet. Genom 
enkätundersökningen kan man urskilja ett tydligt mönster gällande respondenternas attityd och 
köpbeslut till certifierat kaffe. 34-47 procent av respondenterna har en positiv attityd till certifierat 
kaffe och 18-24 procent uppger att de alltid köper certifierat kaffe. Detta samtidigt som de verkliga 
försäljningssiffrorna på KRAV- och Fairtrade-certifierat kaffe ligger på 5-10 procent av den totala 
kaffeförsäljningen. Detta visar på att man kan urskilja ett mönster att desto mer abstrakt företeelsen är, 
som exempelvis attityd, desto mer positiv blir attityden. När det blir mer konkret och frågan handlar 
om det faktiska köpbeslutet är procentandelen lägre och när man ser på den faktiska 
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försäljningsstatistiken sjunker procentandelen ytterligare. Vi har därmed kommit fram till att det finns 
ett gap mellan respondenternas attityd och det faktiska köpbeslutet gällande certifierat kaffe detta 
resultat gäller för alla fyra delstudier då man tydligt kan utskilja ett mönster i studiernas respektive 
resultat. Om det inte hade funnits ett gap mellan respondenternas attityd och det faktiska köpbeslutet 
gällande certifierat kaffe hade KRAV och Fairtrades procentandel av den totala kaffeförsäljningen varit 
betydligt större. 
 
18-24 procent av respondenterna uppger att de alltid köper certifierat kaffe. Dock uppger endast 6-11 
procent att det är mycket viktigt att kaffet de köper är certifierat. Detta resultat kan ifrågasättas då det 
logiskt sett borde vara samma procentandel för båda frågorna. 
 
Resultatet av de fyra delstudierna visar att det finns ett samband mellan respondenternas attityd och det 
angivna köpbeslutet gällande certifierat kaffe. Detta kan tyckas motsäga tidigare studier som menar på 
att det finns en paradox mellan attityd och köpbeslutet, men så är inte fallet. De tidigare studierna som 
kom fram till att det finns en paradox undersökte nämligen det faktiska köpbeslutet och i vår studie 
kommer vi fram till att det finns ett samband mellan attityd och det angivna köpbeslutet. 
 
Att vår studie kommer fram till att det finns ett samband mellan attityd och det angivna köpbeslutet kan 
bero på att människor ofta svarar normativt i undersökningar. Det vill säga, respondenter svarar enligt 
det som de tror är rätt att svara. I detta fall svarar respondenten att de köper certifierat kaffe för att 
denne tror att detta är det “rätta” men egentligen köper de ofta ett konventionellt kaffe. Det kan även 
vara så att respondenterna svarar som de känner att de borde svara. Respondenten kan känna en 
socialpress att tänka på hållbar utveckling och att därmed konsumera mer hållbart och etiskt, det vill 
säga att handla etiskt har blivit en norm. Den sociala pressen kan i sådana fall ha påverkat 
respondenterna när de besvarade studiens enkätundersökning. 
 
I analysen av de fyra delstudierna har vi även kommit fram till att det finns ett gap mellan 
respondenternas attityd och det faktiska köpbeslutet. Detta resultat sammanfaller med det som tidigare 
studier har kommit fram till. En förklaring till paradoxen kan vara att respondenterna har ambitionen 
och vill köpa certifierat kaffe men av olika anledningar gör de ändå inte det. Det kan exempelvis vara 
för att certifierat kaffe är dyrare än konventionellt eller att det inte finns ett lika stort utbud av 
certifierat kaffe i mataffären. Ytterligare en förklaring kan vara obalansen som finns vad gäller utbudet 
av certifierat och konventionellt kaffe. Utbudet av konventionellt kaffe är stort, det finns många olika 
sorter och olika rostningar. Utbudet av certifierat kaffe är däremot mindre vilket gör att respondentens 
val begränsas vilket också påverkar det slutgiltiga köpbeslutet. Konsumenten kanske vill köpa ett 
certifierat kaffe men hittar inget certifierat kaffe med till exempel den rostning som denne vill ha. 
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5.	  Slutdiskussion	  
___________________________________________________________________________________ 
I detta kapitel ges först en kort sammanfattning av resultatet, därefter görs en kritisk genomgång av 
studien och slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Respondenterna har i genomsnitt en neutral attityd till certifierat kaffe (2,99 i medelvärde). Det går att 
se ett samband att desto mer abstrakt företeelsen är desto mer positiv attityd har respondenten. Detta 
kan man se i exempelvis frågan som handlar om respondenterna tycker det är en bra idé med 
certifieringar. När det gäller en mer konkret företeelse, till exempel vad respondenten själv är villig att 
göra, är den genomsnittliga attityden mer negativ. Resultatet visar att det inte finns ett samband mellan 
ålder och attityd till certifierat kaffe och attityden skiljer sig inte heller nämnvärt åt beroende på om 
respondenterna arbetar eller studerar. Det framkom dock att kvinnorna i genomsnitt har en positivare 
attityd till certifierat kaffe än vad männen har. Studien visar även att det finns ett positivt samband 
mellan förtroende för och attityd till certifierat kaffe respektive kunskap om och attityd till certifierat 
kaffe. 
 
I enkätundersökningen framkom det att det finns ett samband mellan respondenternas attityd och det 
angivna köpbeslutet gällande certifierat kaffe. Med det angivna köpbeslutet menas det köpbeslut som 
respondenterna själva uppger. Det finns dock ett gap mellan respondenternas attityd och det faktiska 
köpbeslutet. Det faktiska köpbeslutet är det som baseras på KRAV- och Fairtrades-försäljningsstatistik 
från 2010 och 2011. 36 procent av respondenterna har en positiv attityd till certifierat kaffe samtidigt 
som försäljningen av KRAV- och Fairtrade-certifierat kaffe utgör 10 procent av den totala 
kaffeförsäljningen i SvDvH. Studiens slutsats är att företag som vill ta reda på om konsumenter 
kommer köpa att deras certifierade produkter inte borde använda sig av marknadsundersökningar som 
mäter konsumenters attityder. Attityd är inte en tillräckligt tillförlitlig indikator på konsumenters 
faktiska köpbeslut. Det finns visserligen ett samband mellan attityd och det angivna köpbeslutet men 
detta är inte det samma som det faktiska köpbeslutet.  
 
Vi kan genom studien se att det går att urskilja ett mönster mellan de fyra delstudierna. Svaren mellan 
respondenterna i de olika studierna skiljer sig inte nämnvärt åt. Att sprida en enkätundersökning via 
Facebook är en relativit oprövad metod men vi har genom denna studie visat att det kan vara en 
tillförlitlig metod. Genom att komplettera Facebookstudien med tre andra enkätundersökningar har vi 
visat att Facebook kan komma att bli en mer användbar metod i framtida studier.  

5.1	  Metod	  kritik	  
Det finns några åtgärder som vi anser skulle ha förbättrat vår uppsats, varav en är om vi hade haft fler 
respondenter som deltog i enkätundersökningen. Om fler respondenter hade deltagit hade studiens 
resultat säkrare kunna generaliseras till populationen.  Då studiens syfte var att undersöka om det finns 
ett samband mellan attityd till och köpbeslut gällande certifierat kaffe gjorde vi ingen uppdelning 
mellan certifieringarna KRAV och Fairtrade.  Vi valde att avgränsa oss till KRAV och Fairtrade och lät 
dessa certifieringar representera alla certifieringar. Då KRAV och Fairtrade har olika inriktningar 
påverkar detta konsumenters attityd gentemot dessa. Konsumenter kan därmed ha en attityd till KRAV 
och en annan attityd till Fairtrade-certifieringen. Att slå ihop KRAV och Fairtrade kan därmed ge en 
missvisande bild. En tydlig brist i studien är att det på enkätundersökningen som spreds via Facebook 
inte fanns en fråga om respondenternas inkomst. Då just pris och inkomst är en viktig aspekt när det 
kommer till certifierade produkter är det en miss att inte fråga om detta. Vi la dock till denna fråga i 
enkätundersökningen som delades ut utanför ICA-butikerna.  
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5.2	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	  
Tidigare studier, med denna studie inräknad, har kommit fram till att det finns ett gap mellan 
respondenternas attityd och det faktiska köpbeslut. Det finns dock ett undantag från detta och det var 
en studie som undersökte studenter och ekologisk mat. Det skulle därför vara intressant att undersöka 
om det finns ett samband mellan studenters attityd och köpbeslutet när det gäller hållbart livsmedel och 
hur det i sådana fall kommer sig att det finns ett samband bland just studenter. Det skulle även vara 
intressant att se på “problemet” från ett annat perspektiv och undersöka närmre vad dagligvaruhandeln 
gör för att öka försäljningen av certifierade livsmedel. 
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7.	  Bilagor	  
	  
1:	  Enkätundersökning	  
	  
Vad köper du för kaffe?  
 
Detta är en enkätundersökning till en Magisteruppsats på Södertörns högskola och riktar sig till dig 
som är kaffekonsument. 
Krav: Du ska vara 18 år eller äldre och bo i Stockholms län. 
Info: Med certifierat kaffe avses olika märkningar som tar hänsyn till exempelvis miljö- sociala- och 
etiska aspekter i produkttillverkningen.  
Vänliga hälsningar Terese och Cecilia 
 
Hur gammal är du?  
 
_____ år 
 
Vart bor du? 
� Bromma     � Rinkeby-Kista 
� Botkyrka     � Skarpnäck 
� Danderyd     � Skärholmen  
� Enskede-Årsta-Vantör    � Spånga-Tensta 
� Farsta      � Solna 
� Haninge     � Sollentuna 
� Huddinge     � Sundbyberg 
� Hägersten-Liljeholmen    � Södermalm 
� Hässelby-Vällingby    � Tyresö 
� Järfälla     � Upplands Väsby 
� Kungsholmen     � Älvsjö 
� Nacka      � Östermalm 
� Norrmalm     � Annat_____________________ 
 
Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt civilstånd? (Kryssa endast i ett alternativ) 
� Singel 
� Gift 
� Sambo 
� Ensamstående med barn 
� Särbo  
� Annat ___________________________________ 
 
Kön? 
� Kvinna  
� Man  
� Annat 
  
Vilken är din högsta avslutade utbildning?  
� Grundskola 
� Gymnasie/komvux 
� Universitet/högskola 
� Ingen utbildning  
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Vilket av följande alternativ beskriver bäst din nuvarande sysselsättning? (Kryssa endast i ett 
alternativ) 
 
� Arbetar  
� Student 
� Pensionerad 
� Arbetslös  
� Annat ____________________________________ 
 
Vad har du för genomsnittlig månadsinkomst (före skatt)?  
 
� Mindre än 10 000 kr  
� 10 000 - 15 000 kr  
� 16 000 - 20 000 kr  
� 21 000 - 25 000 kr  
� 26 000 - 30 000 kr  
� Mer än 30 000 kr  
 
1. Hur mycket kaffe köper du i en livsmedelsbutik?  
� Mindre än 1 paket/månad  
� 1-2 paket/månad  
� 3 eller fler paket/månad 
  
2. Vad går du efter när du köper kaffe i en livsmedelsbutik? (Välj max 3 alternativ utan inbördes 
ordning) 
� Pris 
� Smak 
� Kvalitet 
� Tilltalande förpackning 
� Certifiering (med certifiering avses olika märkningar som tar hänsyn till exempelvis miljö- sociala- 
och etiska aspekter i produkttillverkningen)  
� Köper första bästa 
� Bra reklam 
� Vana/tradition 
� Annat ___________________________________________________________________________ 
 
3. Scenario: Anta att du står och väljer mellan att köpa ett certifierat kaffe och ett icke-
certifierat kaffe som har samma pris och kvalitet, vilket kaffe skulle du då köpa? (Välj endast ett 
alternativ) 
� Det icke-certifierade kaffet  
� Det certifierade kaffet  
� Vet ej  
 
4. När du köper kaffe i en livsmedelsbutik, ungefär hur ofta köper du certifierat kaffe? (inkludera 
ej take-away kaffe) 
� Aldrig  
� Var fjärde gång  
� Varannan gång  
� Alltid  
 
 



53	  
	  

5. Hur viktigt är det för dig att kaffet som du köper är certifierat? Inkludera ej take-away kaffe. 
(Ringa in den siffra som du tycker stämmer bäst, 1= mycket oviktigt 5= mycket viktigt) 
Mycket oviktigt      1       2       3       4       5      Mycket viktigt 
 
6. Skulle du bli upprörd om det inte fanns ett certifierat kaffe i kaffehyllan? 
Inte alls upprörd   1       2       3       4       5      Mycket upprörd 
  
  
7. Hur villig är du att betala extra för ett certifierat kaffe? 
Inte alls villig         1       2       3       4       5      Mycket villig 
  
8. Hur väl upplever du att du känner till vad KRAV-certifieringen står för? 
Inte alls               1       2       3       4       5      Mycket väl 
 
9. Har du förtroende för KRAV-certifieringen? 
Inget förtroende   1       2       3       4       5      Stort förtroende 
  
10. Hur väl upplever du att du känner till vad Fairtrade-certifieringen står för? 
Inte alls                  1       2       3       4       5      Mycket väl 
  
11. Har du förtroende för Fairtrade-certifieringen? 
Inget förtroende   1       2       3       4       5      Stort förtroende 
  
12. Om du skulle köpa ett certifierat kaffe, skulle du då känna dig som en bättre människa? 
Stämmer inte         1       2       3       4       5      Stämmer helt 
 
13. Tycker du att det är en bra idé att det finns certifieringar på kaffe? 
Mycket dåligt         1       2       3       4       5      Mycket bra 
  
 
Tack för din medverkan! 
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2.	  Kartläggning	  av	  spridningen	  på	  Facebook	  
	  
Nedan redovisas en kartläggning över spridningen av enkätundersökningen på Facebook. Varje ruta 
representerar en Facebook-användare och hur många vänner denna användare har i sitt nätverk. Totalt 
spreds enkätundersökningen till fyra olika Facebook-nätverk. Nätverk 1 visar hur spridningen av den 
första statusuppdateringen såg ut. Första Facebook-användaren (nivå 1) delade en statusuppdatering 
med sina 365 Facebook-vänner. Fyra av dessa vänner (nivå 2) spred enkäten vidare via en ny 
statusuppdatering vilket innebar att enkäten spreds till ytterligare 1404 vänner.  Ytterligare en 
Facebook-användare (nivå 3) ”gillade” statusen vilket innebär att enkäten spreds till ytterligare 200 
vänner. Nedan presenteras figur 1. Totalt spreds enkäten till 1 969 Facebook-användare i nätverk 1.  
 
Figur 1: Nätverk 1 

 
Källa: Egen illustration 

 
Nätverk 2 visar hur spridningen av den andra statusuppdateringen ser ut. Första Facebook-användaren 
(nivå 1) delade en statusuppdatering med sina 254 Facebook-vänner. Fyra av dessa vänner (nivå 2) 
spred enkäten vidare via en ny statusuppdatering vilket innebar att enkäten spreds till ytterligare 1735 
vänner.  Ytterligare två av dessa Facebook-användare (nivå 3) “gillade” statusen vilket innebar att 
enkäten spreds till ytterligare statusuppdatering vilket innebar den tredje statusuppdateringen spreds till 
ytterligare 460 vänner. Av dessa vänner ”gillade” en användare (nivå 4) statusuppdateringen vilket 
innebar att enkäten spreds till ytterligare 352 vänner. Totalt spreds enkäten till 2 801 Facebook-
användare i nätverk 2.  
 
Figur 2: Nätverk 2 

 
Källa: Egen illustration 
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I nätverk 3 spreds enkätundersökningen till 84 Facebook-användare på nivå 1 och i nätverk 4 spreds 
enkätundersökningen till 100 Facebook-användare på nivå 1. Totalt spreds länken till 
enkätundersökningen till 4 954 Facebook-användare. 
 
3.	  Underlag	  för	  uträkning	  av	  försäljning	  av	  Fairtrade-‐certifierat	  kaffe	  i	  SvDvH	  
(mkr)	  
 
Nedan redovisas uträkningar som gjorts för att räkna ut försäljningsstatistik från 2010 och 2011 på 
Fairtrade-certifierat kaffe i mkr (i SvDvH). Data i tabell 1 är dels hämtad från Fairtrades 
försäljningsstatistik 2011 som är publicerad på Fairtrades hemsida. Data med försäljningsuppdelningen 
mellan SvDvH och Out-of-home i tabellen är hämtad från Maria Granefelt som är pressansvarig på 
Fairtrade (kontakt via e-mail).  
 
Tabell 1: Försäljning av Fairtrade-certifierat kaffe (TON)  

År SvDvH Out-of-home Totalt 
2010 1131 2994 4125 ton 
2011 1352 3245 4597 ton 

Källa: Fairtrade försäljningsstatistik 2011 (8) se även bilaga 8 
 
Tabell 2: Total försäljning av Fairtrade-certifierat kaffe  

År Total försäljning (mkr) 

2010 387 

2011 505 
Källa: Fairtrade försäljningsstatistik från 2010 (7) och 2011 (8) 
 
I försäljningsstatistiken från 2011 och 2010 redovisas endast den totala försäljningen av Fairtrade-
certifierat kaffe i mkr. Det vill säga, vi vet inte hur stor del av den totala försäljningen som är från 
SvDvH och hur stor del som är från Out-of-home. År 2010 var den totala försäljningen från både 
SvDvH och Out-of-home 387 mkr. År 2011 var den totala försäljningen 505 mkr. Se tabell 6 ovan. 
Eftersom denna studie endast studerar konsumenters attityd och köpbeteende i SvDvH, är det endast 
försäljningsstatistik från SvDvH vi behöver. För att kunna räkna ut och uppskatta hur stor försäljningen 
i mkr var i SvDvH 2010 och 2011 har vi gjort ett antagande att SvDvH och Out-of-home betalar lika 
mycket för samma vikt kaffe. Utifrån detta antagande har nedanstående uträkningar gjorts: 
 
2010  
1131 ton/4125 ton= 0,274 cirka 27 procent  
27 % av 387 mkr= 104,5 mkr 
2011  
1352 ton/4597 ton= 0,294 cirka 29 procent 
29 % av 505 mkr= 146,5 mkr 
 
I tabell 3 nedan redovisas försäljningen av Fairtrade-certifierat kaffe i SvDvH 2010 och 2011. Baserat 
på antagandet att SvDvH och Out-of-home betalar samma pris för samma vikt, får vi resultatet att 2010 
såldes Fairtrade-certifierat kaffe i SvDvH för cirka 104,5 mkr. År 2011 såldes Fairtrade-certifierat 
kaffe i SvDvH för cirka 146,5 mkr. Försäljningen av Fairtrade-certifierat kaffe i SvDvH (i mkr) har 
mellan 2010 och 2011 ökat med cirka 40 procent.  
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Tabell 3: Försäljning av Fairtrade-certifierat kaffe i SvDvH 

År Försäljning i SvDvH (mkr) 

2010 104,5 

2011 146,5 
Källa: Egen uträkning, baserat på Fairtrades försäljningsstatistik från 2010 (7) och 2011 (8) 
 
4.	  Underlag	  för	  uträkning	  av	  Fairtrades	  och	  KRAV:s	  försäljningsandel	  i	  SvDvH	  
(certifierat	  kaffe)	  
	  
Nedan redovisas uträkningar för tabell 4 som visar hur stor försäljningsandel Fairtrade- och KRAV-
certifierat kaffe har i förhållande till den totala försäljningen av kaffe i SvDvH. 
 
Tabell 4: Fairtrade- och KRAV-certifierat kaffes försäljningsandel i SvDvH (i svenska kronor) 

År Fairtrade-kaffe KRAV-kaffe 
Försäljning av kaffe 

i SvDvH 

2010 3 % 6,20 % 3,5 miljarder 

2011 3,50 % 6 % 4,2 miljarder 

Källa: Fairtrade försäljningsstatistik från 2010 (7) och 2011 (8), KRAV:s marknadsrapport från 2012 (2) och data från SvDvH 
 
 
Fairtrades försäljningsandel av total försäljning av kaffe i SvDvH 
2010: 104,5 mkr/3 500 mkr= 0,0298= 3,0 % 
2011: 146,5 mkr/4 200 mkr= 0,0348= 3,5 %   
 
KRAV:s andel av total försäljning av kaffe i SvDvH i sek 
2010: 217 mkr/3 500 mkr= 0,0621 =6,2 % 
2011: 250 mkr/4 200 mkr= 0,0599=6,0 % 
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5:	  Chi2-‐test	  Facebook	  
	  
Nedan redovisas chi2-test som har genomförts utifrån resultatet av Facebook-studien. Syftet är att 
studera om det finns ett samband mellan studenters och arbetares attityd till certifierat kaffe. Med hjälp 
av medelvärden från attitydfrågorna i enkätundersökningen för respektive respondent har vi gjort 
följande uträkning: 
 
Tabell 5: Chi2-test 1 
 

 
Ho: Det finns ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe. 
H1: Det finns inte ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe.  
 
χ2=1,266 α  = 0,05 df=2  Kritiskgräns: 5,991 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe.  
 
Chi2-test 2 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och hur viktigt respondenten tycker att kaffet denne dricker ska vara certifierat (fråga 5 i 
enkätundersökningen). I tabell 9 nedan redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 6: Chi2-test 2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe 
 Alltid 1 4,52 2 4,29 5 8,33 13 6,43 4 1,43 Tot: 25 

Varannan gång 0 3,62 3 3,34 6 6,67 9 5,14 2 1,14 Tot: 20 
Var fjärde gång 0 3,62 4 3,43 11 6,67 5 5,14 0 1,14 Tot: 20 
Aldrig 18 7,24 9 6,86 13 13,33 0 10,29 0 2,29 Tot: 40 

 
Tot: 19 

 

Tot: 
18 

 
Tot: 35 

 
Tot: 27 

 
Tot: 6 

 
Totala: 105 

 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet 
ska vara certifierat.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet ska 
vara certifierat.   
 
χ2=60,82 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet 
ska vara certifierat.  
 
 
 
 
 

 
Positiv attityd 

 
Negativ attityd 

 
Neutral attityd 

  
 

fo fe fo fe fo fe 
 Studenter 20 17,37 15 16,99 2 2,64 Tot: 37 

Arbetare 26 28,63 30 28,01 5 4,36 Tot 61 

 
Kolumn tot: 46 

 
Kolumn tot: 45 

 
Kolumn tot: 7 

 
Totala: 98 
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Chi2-test 3 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och om respondenten blir upprörd om det inte finns certifierat kaffe i matbutiken (fråga 6 i 
enkätundersökningen). I tabell 7 nedan redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 7: Chi2-test 3 
 

 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten blir upprörd om 
det inte finns certifierat kaffe i matbutiken.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten blir upprörd om det 
inte finns certifierat kaffe i matbutiken. 
 
χ2=29,67 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet 
ska vara certifierat.  
 
Chi2-test 4 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och hur villig respondenten är att betala extra för certifierat kaffe (fråga 7 i enkätundersökningen). I 
tabell 8 nedan redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 8: Chi2-test 4 

 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att betala 
extra för certifierat kaffe.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att betala 
extra för certifierat kaffe. 
 
χ2=37,21 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att 
betala extra för certifierat kaffe. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe 
 Alltid 8 10 4 4,05 3 5 7 3,33 3 2,62 Tot: 25 

Varannan gång 4 8 2 3,24 5 4 4 2,67 5 2,1 Tot: 20 
Var fjärde gång 5 8 6 3,24 4 4 3 2,67 2 2,1 Tot: 20 
Aldrig 25 16 5 6,48 9 8 0 5,33 1 4,19 Tot: 40 

 
Tot: 42 

 

Tot: 
17 

 
Tot: 21 

 
Tot: 14 

 
Tot: 11 Totala: 105 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe 
 Alltid 2 3,57 1 4,76 10 9,05 7 5,24 5 2,38 Tot: 25 

Varannan gång 0 2,86 3 3,81 6 7,24 8 4,19 3 1,9 Tot: 20 
Var fjärde gång 0 2,86 7 3,81 7 7,24 5 4,19 1 1,9 Tot: 20 
Aldrig 13 5,71 9 7,62 15 14,48 2 8,38 1 3,81 Tot: 40 

 
Tot: 15 

 

Tot: 
20 

 
Tot: 38 

 
Tot: 22 

 
Tot: 10 Totala: 105 
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Chi2-test 5 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och om respondenten känner sig som en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe (fråga 12 i 
enkätundersökningen). I tabell 9 nedan redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 9: Chi2-test 5 

 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig som 
en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig som en 
bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
 
χ2=20,04 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig 
som en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
 
 
 
Vi gjorde inget Chi2-test på fråga 13 när vi undersökte om det finns ett samband mellan attityd och 
respondenternas angivna köpbeslutet. Detta beror på att det blev fel i uträkningen som gjorde att vi 
inte kunde gå vidare. Det hade varit önskvärt att vi gjorde ett chi2-test även på denna fråga. 
 
 
Chi2-test 6 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och kunskap om KRAV (fråga 8 i enkätundersökningen). I tabell 10 redovisas uträkningarna 
för detta test. 
 
Tabell 10: Chi2-test 6 (Se separat bilaga) 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap 
om KRAV. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och dennes kunskap om KRAV. 
 
χ2=0,2658 α  = 0,05 df=28  Kritiskgräns: 41,337 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
kunskap om KRAV. 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  
 

fo fe fo fe fo fe fo fe fo fe 
 Alltid 2 5,71 4 2,62 6 7,62 9 5,95 4 3,1 Tot: 25 

Varannan gång 3 4,57 0 2,1 8 6,1 4 4,76 5 2,48 Tot: 20 
Var fjärde gång 5 4,57 1 2,1 6 6,1 7 4,76 1 2,48 Tot: 20 
Aldrig 14 9,14 6 4,19 12 12,19 5 9,52 3 4,95 Tot: 40 

 
Tot: 19 

 

Tot: 
18 

 
Tot: 35 

 
Tot: 27 

 
Tot: 6 

 
Totala: 105 



60	  
	  

Chi2-test 7 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och förtroende för KRAV (fråga 9 i enkätundersökningen). I tabell 11 nedan redovisas 
uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 11: Chi2-test 7 (Se separat bilaga) 
  
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens förtroende 
för KRAV. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och dennes förtroende för KRAV. 
 
χ2=0,6409 α  = 0,05 df=28  Kritiskgräns: 41,337 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
förtroende för KRAV. 
 
 
Chi2-test 8 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och kunskap om Fairtrade (fråga 10 i enkätundersökningen). I tabell 12 nedan redovisas 
uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 12: Chi2-test 8 (Se separat bilaga) 
  
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap 
om Fairtrade. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap om 
Fairtrade. 
 
χ2=1,1477 α  = 0,05 df=28  Kritiskgräns: 41,337 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
kunskap om Fairtrade. 
 
 
 
Chi2-test 9 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och förtroende för Fairtrade (fråga 11 i enkätundersökningen). I tabell 13 nedan redovisas 
uträkningarna för detta test. 
 
Tabell 13: Chi2-test 9 (Se separat bilaga) 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens förtroende 
för Fairtrade. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och dennes förtroende för 
Fairtrade. 
 
χ2=1,7909 α  = 0,05 df=28  Kritiskgräns: 41,337 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
förtroende för Fairtrade. 
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6. Chi2-test ICA-studierna 
 
Chi2-test har genomförts på resultatet från de tre ICA-studierna. Chi2-testen baseras på ett 
sammanslaget resultat från de tre olika studierna. Syftet med det första testet är att studera om det finns 
ett samband mellan studenters och arbetares attityd till certifierat kaffe. Med hjälp av medelvärden från 
attitydfrågorna i enkätundersökningen för respektive respondent har vi gjort följande uträkning: 
 
Tabell 14: Chi2-test 1 
 

 
Ho: Det finns ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe. 
H1: Det finns inte ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe.  
 
χ2=5,13 α  = 0,05 df=2  Kritiskgräns: 5,991 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan studenters och arbetares attityder till certifierat kaffe.  
 
 
Chi2-test 2 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och hur viktigt respondenten tycker att kaffet denne köper ska vara certifierat (fråga 5 i 
enkätundersökningen). I tabell 15 (separat bilaga) redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt respondenten tycker att 
kaffet denne köper ska vara certifierat.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt respondenten tycker att 
kaffet denne köper ska vara certifierat. 
 
χ2=27,74 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet 
ska vara certifierat.  
 
Chi2-test 3 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och respondentens genomsnittliga månadsinkomst. I tabell 16 redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och respondentens genomsnittliga 
månadsinkomst.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och respondentens genomsnittliga 
månadsinkomst. 
 
χ2=32,38  α  = 0,05 df=15  Kritiskgräns: 24,996 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och respondentens genomsnittliga 
månadsinkomst. 

 
Positiv attityd 

 
Negativ attityd 

 
Neutral attityd 

  
 

fo fe fo fe fo fe 
 Studenter 45 38,57 23 30,78 11 9,64 Tot: 79 

Arbetare 59 65,43 60 52,22 15 16,36 Tot 134 

 

Kolumn tot: 
104 

 
Kolumn tot: 83 

 
Kolumn tot: 26 

 
Totala: 213 
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Chi2-test 4 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och om respondenten blir upprörd om det inte finns certifierat kaffe i matbutiken (fråga 6 i 
enkätundersökningen). I tabell 17 redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten blir upprörd om 
det inte finns certifierat kaffe i matbutiken.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten blir upprörd om det 
inte finns certifierat kaffe i matbutiken. 
 
χ2=48,37  α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur viktigt denne tycker att kaffet 
ska vara certifierat.  
 
 
Chi2-test 5 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och hur villig respondenten är att betala extra för ett certifierat kaffe (fråga 7 i enkätundersökningen). I 
tabell 18 nedan redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att betala 
extra för certifierat kaffe.  
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att betala 
extra för certifierat kaffe. 
 
χ2=25,09 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och hur villig respondenten är att 
betala extra för ett certifierat kaffe. 
 
 
Chi2-test 6 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut 
och om respondenten känner sig som en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe (fråga 12 i 
enkätundersökningen). I tabell 19 redovisas uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig som 
en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig som en 
bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
 
χ2=12,28 α  = 0,05 df=12  Kritiskgräns: 21,026 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens köpbeslut och om respondenten känner sig 
som en bättre människa när denne köper ett certifierat kaffe. 
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Chi2-test 7 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och kunskap om KRAV (fråga 8 i enkätundersökningen). I tabell 20 redovisas uträkningarna 
för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap 
om KRAV. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och dennes kunskap om KRAV. 
 
χ2=32,99 α  = 0,05 df=24  Kritiskgräns: 36,415 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
kunskap om KRAV. 
 
Uppdelningen som har gjorts för de geografiska områdena är följande: 

Norrort: Söderort: Österort: 

Bromma Botkyrka Nacka 

Danderyd Enskede-Årsta-Vantör Tyresö 

Hässelby-Vällingby Farsta   

Järfälla Haninge   

Rinkeby-Kista Huddinge   

Spånga-Tensta Hägersten-Liljeholmen   

 
Skarpnäck   

  Skärholmen   

 Solna Älvsjö   
 
Chi2-test 8 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och dennes förtroende för KRAV (fråga 9 i enkätundersökningen). I tabell 21 redovisas 
uträkningarna för detta test. 
 
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens förtroende 
för KRAV. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens förtroende för 
KRAV. 
χ2=32,51 α  = 0,05 df=24  Kritiskgräns: 36,415 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
förtroende för KRAV. 
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Chi2-test 9 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och dennes kunskap om Fairtrade (fråga 10 i enkätundersökningen). I tabell 22 redovisas 
uträkningarna för detta test. 
  
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap 
om Fairtrade. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens kunskap om 
Fairtrade. 
 
χ2=35,32 α  = 0,05 df=24  Kritiskgräns: 36,415 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
kunskap om Fairtrade. 
 
Chi2-test 10 har genomförts för att studera om det finns ett samband mellan respondentens geografiska 
område och förtroende för Fairtrade (fråga 11 i enkätundersökningen). I tabell 23 redovisas 
uträkningarna för detta test. 
 
  
Ho: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens förtroende 
för Fairtrade. 
H1: Det finns ett samband mellan respondentens geografiska område och dennes förtroende för 
Fairtrade. 
 
χ2=27,01 α  = 0,05 df=24  Kritiskgräns: 36,415 
 
Slutsats: Det finns inte ett samband mellan respondentens geografiska område och respondentens 
förtroende för Fairtrade. 
 
 
Vi gjorde inget Chi2-test på fråga 13 när vi undersökte om det finns ett samband mellan attityd och 
respondenternas angivna köpbeslutet. Detta beror på att det blev fel i uträkningen som gjorde att vi 
inte kunde gå vidare. Det hade varit önskvärt att ett chi2-test genomfördes även på denna fråga. 
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7.	  Mailkontakt	  med	  pressansvarig	  på	  Fairtrade	  	  
 
Hej, 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en Magisteruppsats i företagsekonomi. Vi har 
valt att skriva om hållbarhetsmärkningar på kaffe och ska speciellt titta närmare på försäljningen av 
Fairtrade-märkta varor inom dagligvaruhandeln. Vi undrar om det är möjligt att få statistik på 
Fairtrades försäljning av kaffe inom DVH år 2010 och 2011? 
 
Med vänliga hälsningar 
Cecilia Hermanson och Terese Olsson 
 
Svar: 
Hejsan Cecilia 
Fairtrade släpper statistik över försäljningen av Fairtrade-märkta varor en gång per år.  
Se här http://www.fairtrade.se/om-fairtrade/rapporter-statistik/ 
Vi brukar inte släppa siffror för enskilda produkter, men i den senaste sammanställningen har vi 
redovisat försäljningen i ton för kaffe i DVH resp Out of home sektorn. 

 

Jag skickar med siffrorna som ligger till grund för denna graf här.  

 

Hoppas detta kan hjälpa.  
Med vänliga hälsningar 
Pressansvarig Fairtrade 
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Mailkontakt med SvDvH.se 

Via svenskdagligvaruhandel.se fick vi kontakt med en anställd via ett standardiserat frågeformulär, där 
vi ställde frågan hur mycket den totala kaffeförsäljningen i SvDvH 2010 och 2011 var. 

Svar: 
 
2010: 3,5 mdr 

2011: 4,2 mdr 

 

2010: 53.000 ton 

2011: 52.000 ton 

 

Vänliga hälsningar, 

 
Svensk Dagligvaruhandel (SvDvH) 
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8:	  KRAV:s	  medlemmar	  	  
• Arla Foods AB 

• Biodynamiska Produkter 

• Djurens Rätt 

• Domstein Sverige AB 

• Ekologiska Lantbrukarna 

• Everfresh AB  

• Fältbiologerna 

• Förbundet Organisk Biologisk Odling 

• Hemköpskedjan AB 

• Hushållningssällskapens förbund 

• ICA Sverige AB 

• KF ekonomisk förening 

• Kung Markatta AB 

• LRF Lantbrukarnas Riksförbund 

• Norrmejerier ek. för. 

• Saba Trading AB 

• Samodlarna Sverige ek. för. 

• Scan AB 

• Scandic Hotels AB 

• Skånemejerier ek. för. 

• Sodexo AB 

• Svensk Mjölk AB 

• Svenska Kvarnföreningen 

• Svenska Lantmännen ek. för. 

• Svenska Naturskyddsföreningen 

• Svenskt Butikskött AB 

 

 

 
 
	  



Tabell	  10:	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  geografiska	  område	  och	  kunskap	  om	  KRAV?	  (fråga	  8	  i	  enkätundersökningen)	  
  Östermalm Södermalm Kungsholmen Norrmalm Söderort Norrort Österort Annat Totalt 
  fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1 1	   0,5143	   3	   2,0571	   0	   0,3429	   0	   0,3429	   9	   8,5714	   4	   3,2571	   0	   1,7143	   1	   1,2000	   18	  
2 2	   0,8000	   4	   3,2000	   0	   0,5333	   0	   0,5333	   13	   13,3333	   3	   5,0667	   4	   2,6667	   2	   1,8667	   28	  
3 0	   0,6000	   1	   2,4000	   1	   0,4000	   0	   0,4000	   10	   10,0000	   6	   3,8000	   3	   2,0000	   0	   1,4000	   21	  
4 0	   0,6571	   4	   2,6286	   1	   0,4381	   1	   0,4381	   10	   10,9524	   3	   4,1619	   2	   2,1905	   2	   1,5333	   23	  
5 0	   0,4286	   0	   1,7143	   0	   0,2857	   1	   0,2857	   8	   7,1429	   3	   2,7143	   1	   1,4286	   2	   1,0000	   15	  

Totalt 3	   3	   12	   12	   2	   2	   2	   2	   50	   50	   19	   19	   10	   10	   7	   7	   105 
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  
	  
Tabell	  11:	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  geografiska	  område	  och	  förtroende	  för	  KRAV?	  (fråga	  9	  i	  enkätundersökningen)	  
	  	   Östermalm Södermalm Kungsholmen Norrmalm Söderort Norrort Österort Annat Totalt 
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   	  	  

1 1	   0,2000	   1	   0,8000	   0	   0,1333	   0	   0,1333	   4	   3,3333	   0	   1,2667	   1	   0,6667	   0	   0,4667	   7	  
2 0	   0,4286	   2	   1,7143	   0	   0,2857	   0	   0,2857	   10	   7,1429	   1	   2,7143	   1	   1,4286	   1	   1,0000	   15	  
3 2	   0,8857	   7	   3,5429	   0	   0,5905	   0	   0,5905	   12	   14,7619	   6	   5,6095	   2	   2,9524	   2	   2,0667	   31	  
4 0	   1,0571	   2	   4,2286	   2	   0,7048	   1	   0,7048	   15	   17,6190	   9	   6,6952	   5	   3,5238	   3	   2,4667	   37	  
5 0	   0,4286	   0	   1,7143	   0	   0,2857	   1	   0,2857	   9	   7,1429	   3	   2,7143	   1	   1,4286	   1	   1,0000	   15	  

Totalt 3	   3	   12	   12	   2	   2	   2	   2	   50	   50	   19	   19	   10	   10	   7	   7	   105	  
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  
	  



Tabell	  12:	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  geografiska	  område	  och	  kunskap	  om	  Fairtrade?	  (fråga	  10	  i	  enkätundersökningen)	  
  Östermalm Södermalm Kungsholmen Norrmalm Söderort Norrort Österort Annat Totalt 
  fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1 0	   0,5143	   2	   2,0571	   0	   0,3429	   0	   0,3429	   5	   8,5714	   5	   3,2571	   2	   1,7143	   0	   1,2000	   18	  
2 1	   0,8000	   1	   3,2000	   0	   0,5333	   0	   0,5333	   9	   13,3333	   3	   5,0667	   1	   2,6667	   1	   1,8667	   28	  
3 2	   0,6000	   3	   2,4000	   1	   0,4000	   0	   0,4000	   11	   10,0000	   2	   3,8000	   1	   2,0000	   1	   1,4000	   21	  
4 0	   0,6571	   6	   2,6286	   1	   0,4381	   1	   0,4381	   13	   10,9524	   5	   4,1619	   3	   2,1905	   5	   1,5333	   23	  
5 0	   0,4286	   0	   1,7143	   0	   0,2857	   1	   0,2857	   12	   7,1429	   4	   2,7143	   3	   1,4286	   0	   1,0000	   15	  

Totalt 3	   3	   12	   12	   2	   2	   2	   2	   50	   50	   19	   19	   10	   10	   7	   7	   105 
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  
	  
Tabell	  13:	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  geografiska	  område	  och	  förtroende	  för	  Fairtrade?	  (fråga	  11	  i	  enkätundersökningen)	  
  Östermalm Södermalm Kungsholmen Norrmalm Söderort Norrort Österort Annat Totalt 
  fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1 0	   0,5143	   2	   2,0571	   0	   0,3429	   0	   0,1714	   6	   8,5714	   1	   3,2571	   1	   1,7143	   1	   1,3714	   18	  
2 1	   0,8000	   0	   3,2000	   0	   0,5333	   0	   0,2667	   6	   13,3333	   1	   5,0667	   1	   2,6667	   1	   2,1333	   28	  
3 1	   0,6000	   6	   2,4000	   1	   0,4000	   0	   0,2000	   13	   10,0000	   4	   3,8000	   3	   2,0000	   4	   1,6000	   21	  
4 1	   0,6571	   3	   2,6286	   1	   0,4381	   0	   0,2190	   16	   10,9524	   9	   4,1619	   4	   2,1905	   2	   1,7524	   23	  
5 0	   0,4286	   1	   1,7143	   0	   0,2857	   1	   0,1429	   9	   7,1429	   4	   2,7143	   1	   1,4286	   0	   1,1429	   15	  

Totalt 3	   3	   12	   12	   2	   2	   1	   1	   50	   50	   19	   19	   10	   10	   8	   8	   105 
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  
	  
	  
	  
	  



Tabell	  15:	  Chi2-‐test	  2	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  köpbeslut	  och	  hur	  viktigt	  respondenten	  tycker	  att	  kaffet	  denne	  köper	  ska	  
vara	  certifierat?	  (fråga	  5	  i	  enkätundersökningen)	  

	  
Källa:	  Egen	  illustration	  
	  

	  
Tabell	  16:	  Chi2-‐test	  3	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  köpbeslut	  och	  respondentens	  genomsnittliga	  månadsinkomst?	  

	  	   Mindre	  än	  10'	   11'-‐15'	   16'-‐20'	   21'-‐25'	   26'-‐30'	   Mer	  än	  30'	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  Aldrig	   17	   12,54752852	   19	   15,05703422	   47	   41,15589354	   43	   48,18250951	   5	   10,53992395	   1	   4,517110266	   132	  
Var	  fjärde	  
gång	   4	   4,27756654	   3	   5,133079848	   18	   14,03041825	   13	   16,42585551	   4	   3,593155894	   3	   1,539923954	   45	  
Varannan	  
gång	   1	   3,707224335	   5	   4,448669202	   10	   12,15969582	   16	   14,23574144	   6	   3,114068441	   1	   1,33460076	   39	  
Alltid	   3	   4,467680608	   3	   5,36121673	   7	   14,6539924	   24	   17,15589354	   6	   3,752851711	   4	   1,608365019	   47	  
Totalt	   25	   25	   30	   30	   82	   82	   96	   96	   21	   21	   9	   9	   263	  

	  
Källa:	  Egen	  illustration	  

	  
1	   2	   3	   4	   5	   Totalt	  

	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  
	  Aldrig	   26	   26,60076046	   32	   21,07984791	   48	   46,17490494	   22	   30,11406844	   4	   8,030418251	   132	  

Var	  fjärde	  
gång	   11	   9,068441065	   2	   7,186311787	   19	   15,74144487	   11	   10,2661597	   2	   2,737642586	   45	  
Varannan	  
gång	   8	   7,859315589	   3	   6,228136882	   11	   13,64258555	   11	   8,897338403	   6	   2,372623574	   39	  
Alltid	   8	   9,47148289	   5	   7,505703422	   14	   16,44106464	   16	   10,72243346	   4	   2,859315589	   47	  
Totalt	   53	   53	   42	   42	   92	   92	   60	   60	   16	   16	   263	  



Tabell	  17:	  Chi2-‐test	  4	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  köpbeslut	  och	  om	  respondenten	  blir	  upprörd	  om	  det	  inte	  finns	  certifierat	  
kaffe	  i	  matbutiken?	  (fråga	  6	  i	  enkätundersökningen)	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   	  	   fe	   fo	   fe	  

	  Aldrig	   79	   68,76045627	   30	   21,07984791	   20	   30,11406844	   3	   8,030418251	   0	   4,015209125	   132	  
Var	  fjärde	  
gång	   16	   23,44106464	   2	   7,186311787	   19	   10,2661597	   4	   2,737642586	   4	   1,368821293	   45	  
Varannan	  
gång	   16	   20,31558935	   3	   6,228136882	   11	   8,897338403	   7	   2,372623574	   2	   1,186311787	   39	  
Alltid	   26	   24,48288973	   7	   7,505703422	   10	   10,72243346	   2	   2,859315589	   2	   1,429657795	   47	  
Totalt	   137	   137	   42	   42	   60	   60	   16	   16	   8	   8	   263	  
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  
	  
Tabell	  18:	  Chi2-‐test	  5	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  köpbeslut	  och	  hur	  villig	  respondenten	  är	  att	  betala	  extra	  för	  ett	  certifierat	  
kaffe?	  (fråga	  7	  i	  enkätundersökningen)	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   	  	   fe	   fo	   fe	  

	  Aldrig	   12	   12,04562738	   21	   19,57414449	   60	   52,69961977	   26	   25,09505703	   13	   22,58555133	   132	  
Var	  fjärde	  
gång	   4	   4,106463878	   9	   6,673003802	   19	   17,96577947	   8	   8,55513308	   5	   7,699619772	   45	  
Varannan	  
gång	   6	   3,558935361	   5	   5,783269962	   11	   15,57034221	   7	   7,414448669	   10	   6,673003802	   39	  
Alltid	   2	   4,288973384	   4	   6,969581749	   15	   18,76425856	   9	   8,935361217	   17	   8,041825095	   47	  
Totalt	   24	   24	   39	   39	   105	   105	   50	   50	   45	   45	   263	  
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  



Tabell	  19:	  Chi2-‐test	  6	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  köpbeslut	  och	  om	  respondenten	  känner	  sig	  som	  en	  bättre	  människa	  när	  
denne	  köper	  ett	  certifierat	  kaffe?	  (fråga	  12	  i	  enkätundersökningen)	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   	  	   fe	   fo	   fe	  

	  Aldrig	   39	   33,12547529	   15	   12,04562738	   40	   42,15969582	   23	   25,09505703	   15	   19,57414449	   132	  
Var	  fjärde	  
gång	   11	   11,29277567	   2	   4,106463878	   19	   14,37262357	   8	   8,55513308	   5	   6,673003802	   45	  
Varannan	  
gång	   8	   9,787072243	   3	   3,558935361	   12	   12,45627376	   7	   7,414448669	   9	   5,783269962	   39	  
Alltid	   8	   11,79467681	   4	   4,288973384	   13	   15,01140684	   12	   8,935361217	   10	   6,969581749	   47	  
Totalt	   66	   66	   24	   24	   84	   84	   50	   50	   39	   39	   263	  
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  
	  
Tabell	  20:	  Chi2-‐test	  7	  Finns	  det	  ett	  samband	  mellan	  respondentens	  geografiska	  område	  och	  dennes	  kunskap	  om	  KRAV	  (fråga	  8	  i	  
enkätundersökningen)	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  263	  

	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  

  Östermalm Södermalm Kungsholmen Norrmalm Söderort Norrort Österort Totalt 
  fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1 2	   0,741	   4	   3,558	   3	   1,482	   0	   1,186	   16	   18,091	   11	   11,714	   3	   2,224	   39	  
2 1	   0,931	   5	   4,471	   1	   1,863	   4	   1,490	   18	   22,730	   17	   14,718	   3	   2,794	   49	  
3 0	   1,558	   6	   7,482	   3	   3,117	   1	   2,494	   52	   38,038	   15	   24,631	   5	   4,676	   82	  
4 2	   1,102	   4	   5,292	   3	   2,205	   1	   1,764	   24	   26,904	   22	   17,422	   2	   3,307	   58	  
5 0	   0,665	   5	   3,193	   0	   1,330	   2	   1,064	   12	   16,235	   14	   10,513	   2	   1,996	   35	  

Totalt 5	   5	   24	   24	   10	   10	   8	   8	   122	   122	   19	   19	   15	   15	  



	  
Tabell	   21:	   Chi2-‐test	   8	   Finns	   det	   ett	   samband	   mellan	   respondentens	   geografiska	   område	   och	   dennes	   förtroende	   för	   KRAV?	   (fråga	   9	   i	  
enkätundersökningen)	  

	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  
	  
	  
Tabell	   22:	   Chi2-‐test	   9	   Finns	   det	   ett	   samband	   mellan	   respondentens	   geografiska	   område	   och	   dennes	   kunskap	   om	   Fairtrade?	   (fråga	   10	   i	  
enkätundersökningen)	  

	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  

	  	   Östermalm	   	  	   Södermalm	   	  	   Kungsholmen	   	  	   Norrmalm	   	  	   Söderort	   	  	   Norrort	   	  	   Österort	   	  	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1	   1	   0,608	   1	   2,920	   2	   1,217	   0	   0,973	   16	   14,844	   9	   9,612	   3	   1,825	   32	  
2	   2	   0,703	   4	   3,376	   3	   1,407	   2	   1,125	   14	   17,163	   11	   11,114	   1	   2,110	   37	  
3	   0	   1,046	   6	   5,019	   2	   2,091	   5	   1,673	   27	   25,513	   10	   16,521	   5	   3,137	   55	  
4	   2	   1,654	   5	   7,939	   3	   3,308	   1	   2,646	   44	   40,357	   27	   26,133	   5	   4,962	   87	  
5	   0	   0,989	   8	   4,745	   0	   1,977	   	  	   1,582	   21	   24,122	   22	   15,620	   1	   2,966	   52	  

Totalt	   5	   5	   24	   24	   10	   10	   8	   8	   122	   122	   79	   79	   15	   15	   263	  

	  
Östermalm	   	  	   Södermalm	   	  	   Kungsholmen	   	  	   Norrmalm	   	  	   Söderort	   	  	   Norrort	   	  	   Österort	   	  	   Totalt	  

	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  
	  1	   1	   0,399	   4	   1,916	   2	   0,798	   0	   0,639	   5	   9,741	   6	   6,308	   3	   1,198	   21	  

2	   0	   0,703	   2	   3,376	   1	   1,407	   2	   1,125	   15	   17,163	   14	   11,114	   3	   2,110	   37	  
3	   3	   1,692	   7	   8,122	   2	   3,384	   5	   2,707	   43	   41,285	   21	   26,734	   8	   5,076	   89	  
4	   1	   1,749	   8	   8,395	   3	   3,498	   1	   2,798	   45	   42,677	   33	   27,635	   1	   5,247	   92	  
5	   0	   0,456	   3	   2,190	   2	   0,913	   	  	   0,730	   14	   11,133	   5	   7,209	   0	   1,369	   24	  

Totalt	   5	   5	   24	   24	   10	   10	   8	   8	   122	   122	   79	   79	   15	   15	   263	  



Tabell	   23:	   Chi2-‐test	   10	   Finns	   det	   ett	   samband	   mellan	   respondentens	   geografiska	   område	   och	   förtroende	   för	   Fairtrade?	   (fråga	   11	   i	  
enkätundersökningen)	  

	  	   Östermalm	   	  	   Södermalm	   	  	   Kungsholmen	   	  	   Norrmalm	   	  	   Söderort	   	  	   Norrort	   	  	   Österort	   	  	   Totalt	  
	  	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	   fo	   fe	  

	  1	   1	   0,456	   4	   2,190	   2	   0,913	   0	   0,730	   8	   11,133	   7	   7,209	   2	   1,369	   24	  
2	   0	   0,399	   2	   1,916	   1	   0,798	   2	   0,639	   9	   9,741	   5	   6,308	   2	   1,198	   21	  
3	   2	   1,597	   8	   7,665	   3	   3,194	   5	   2,555	   41	   38,966	   19	   25,232	   6	   4,791	   84	  
4	   2	   1,844	   7	   8,852	   1	   3,688	   1	   2,951	   43	   44,996	   39	   29,137	   4	   5,532	   97	  
5	   0	   0,703	   3	   3,376	   3	   1,407	   	  	   1,125	   21	   17,163	   9	   11,114	   1	   2,110	   37	  

Totalt	   5	   5	   24	   24	   10	   10	   8	   8	   122	   122	   79	   79	   15	   15	   263	  
	  
	  
Källa:	  Egen	  illustration	  	  
	  
	  
	  
	  


