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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera några utvalda faktorer som kan bestämma 

efterfrågan på rättvisemärkt kaffe. Detta har skett genom en enkätundersökning bland anställda på 

Linköpings universitet. De slutsatser som kunnat dras utifrån den utförda undersökningen är att 

ideologisk tillhörighet, en positiv syn på mänskliga rättigheter, de humanitära skälen och smaken och 

kvaliteten hos kaffet är avgörande för valet att konsumera rättvisemärkt. Att en person är ung, 

välutbildad och kvinna kan också öka sannolikheten för att kaffevalet ska bli det rättvisemärkta.  
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1. Inledning 
Vi lever i en värld där människor blir alltmer medvetna om vårt samhälles brister. Den fattigdom som 

präglar vardagen för en stor del av världens befolkning liksom vår miljö och vårt klimat har kommit 

att stå alltmer i fokus. Detta syns framförallt i globala och regionala samarbetsavtal, som 

Kyotoprotokollet, FN:s millenniemål och EU- fördrag, vilka nu fått en ökad genomslagskraft med 

faktisk påverkan på den nationella lagstiftningen. Likaså världshandeln har kommit att granskas 

alltmer kritiskt och de fattigas situation har stått i fokus när de stora frihandelsområdenas existens 

ifrågasatts av många.  

 

Dessa tendenser har medfört att konsumtionen har blivit ”politiserad” genom att fler väljer att köpa 

sådana produkter som producerats under rättvisa förhållanden, utan barnarbete, med en skälig 

ersättning och arbetsmiljö samt ofta i en god samverkan med miljön (se t.ex. Auger et al 2003, 

Jacobsen och Dulsrud, 2007, Micheletti, 2003, Perkins, 2009). Samtidigt har de emotionella 

köpkriterierna kommit att dominera när konsumenten tar köpbeslut (Parment, 2006, s. 43). Denna 

förändring av konsumentens preferenser och de med denna medföljande potentiella nya marknader har 

uppmärksammats från producentsidan och resulterat i framväxten av lokala och globala initiativ som 

har ”rättvisa” som ett kriterium i sin produktion. Sedan 1950-talet har det funnits samarbeten mellan 

små lokala producenter i utvecklingsländer och importörer i industriländer, som syftat till att skapa en 

bättre tillvaro för producenten. Detta har kommit att ske i alltmer strukturerade former och den första 

produktmärkningen (Max Havelaar) med syftet att visa att produkten producerats under goda 

förhållanden för arbetaren instiftades 1988 i Holland. Därefter har åtskilliga märkningar växt fram 

världen över, för att i slutet av1990-talet samlas inom en gemensam organisation Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO). I FLO ingår den svenska delen Rättvisemärkt och kring 20 andra 

nationella organisationer. (FLO 2009a) 

 

Rättvisemärkta produkter har successivt ökat sin marknadsandel och försäljning. I Sverige nådde 

försäljningsökningen sin toppnotering 2007 med 165 %, men har i snitt haft en tillväxttakt på ca 70 % 

sedan 2003 (Rättvisemärkt 2009a1). Kaffe är den rättvisemärkta produkt som har störst marknadsandel 

i Sverige, vilken idag uppgår till 3,4 % (Rättvisemärkt 2009a).  

 

1.1 Problemformulering 

Rättvisemärkta varor har haft en kraftig tillväxttakt, men trots detta kan den inte anses vara så 

gynnsam som fallet skulle kunna vara. Marknadsundersökningar har visat att klart fler skulle kunna 

tänka sig att köpa rättvisemärkta produkter och betala ett högre pris för dem i förhållande till de som 

                                                 
1 Efter egna beräkningar av statistik från Rättvisemärkt. 
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faktiskt köper.  I undersökningar talar forskare om ett s.k. ”attitude-behavior gap” (De Pelsmacker et 

al, 2005). Vad beror detta på? Vad är det som gör att man väljer att faktiskt köpa rättvisemärkta varor? 

Det finns ett behov av att undersöka inte bara betalningsviljan för rättvisemärkta varor utan även vilka 

faktorer som är viktiga i den faktiska köpsituationen. Är det anseende och status ibland sina bekanta 

eller medlidande med de fattiga? Är det en del i en signaleringsprocess där rättvisemärkta produkter är 

en signal för hög inkomst eller något annat? Är det för att det högre priset också medför högre 

kvalitet? Dessa frågor har vi för avsikt att i denna studie försöka besvara.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera några utvalda faktorer som kan bestämma 

efterfrågan på rättvisemärkt kaffe. 

 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Rättvisemärkt, rättvis handel och etisk handel 

Enligt den definition som den svenska delen av FLO gör är Rättvisemärkt ”en oberoende 

produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i 

utvecklingsländer.” . De mål som rättvisemärkta produkter ska främja är att de anställda ska få bättre 

ekonomiska villkor, att barnarbete och diskriminering ska förhindras, att demokrati och 

organisationsrätt ska gynnas, att lokalsamhället ska stärkas på de ekonomiska och sociala planen samt 

att miljötänk och ekologisk produktion ska underlättas. (Rättvisemärkt 2009b). FLO är en av flera 

stora internationella aktörer som verkar för rättvis handel, vilket innebär att när man talar om 

märkningar för rättvis handel (fair trade) kan detta inte helt likställas med Rättvisemärkt (Fairtrade) 2. 

Begreppet rättvis handel kan syfta på dels märkningen men även andra rörelser som verkar för rättvisa 

handelsförhållanden och då både gällande skäliga levnadsförhållanden för producenter och rättvisa 

system för tullar och subventioner. (FLO 2009b). Vidare brukar begreppet etisk handel ofta användas 

för att beskriva handel med rättvisemärkta varor, men detta begrepp kan även syfta på hur företag 

arbetar med att säkerställa rättigheter på sina arbetsplatser i andra länder. I denna uppsats används 

begrepp som rättvis handel, rättvisemärkt och etisk konsumtion synonymt och syftar uteslutande på 

sådana varor som är märkta med symbolen för Rättvisemärkt.  

                                                 
2De engelska uttrycken för de svenska begreppen skrivs inom parantes för att tydliggöra den begreppsförvirring 
som uppkommer bland de engelska uttrycken.  
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2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Traditionell konsumentteori 

I den traditionella konsumentteorin antas konsumenten vara rationell3 och maximera nyttan givet sina 

preferenser, sin budgetrestriktion samt givet andra former av begränsningar som exempelvis 

tidsmässiga. Individens preferenser antas vara kompletta (alla möjliga varukombinationer kan rankas), 

transitiva (om alternativ A är bättre än B och B i sin tur bättre än C gäller att A också måste vara 

bättre än C), omättliga (mer av en vara är alltid bättre än mindre av denna) och konvexa (en mix av två 

varor är i princip uteslutande att föredra framför enbart konsumtion av en av varorna).(se t.ex. Frank 

2008, Pindyck och Rubinfeld 2005, Gravelle och Rees, 2004). 

 

Nyttomaximeringsproblemet kan beskrivas på följande sätt, 

 

Maximera Ui= U(X, Y)  s.t. PxX + PyY = M i 

(där Ui är den i:te individens nytta, X och Y olika varor med priserna Px respektive Py och M är individens inkomst) 

 

 
            Figur 1 (Efter figur 3.15 i Frank, 2008, s. 70).  
 

När indifferenskurvan tangerar budgetlinjen i punkt B nyttomaximerar individen. Då är lutningen på 

budgetlinjen lika med lutningen på indifferenskurvan, Px/Py = ∂y/∂ x., där högerledet definieras som den 

marginella substitutionskvoten (MRS) och beskriver bytesförhållandet mellan de två varorna, d.v.s. 

hur många enheter y konsumenten är beredd att byta mot en enhet av varan x. Vänsterledet beskriver 

prisförhållandena mellan de två varorna. Observera att punkt A eller C inte är optimala eftersom de 

inte finns där indifferenskurvan tangerar budgetlinjen.  

                                                 
3Innebär att de preferenser som en individ har uppfyller de ovan angivna villkoren och att de val som individen 
gör bestäms av preferenserna.  
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Teorier kring konsumentbeteende kritiseras ofta för att de är en förenkling av verkligheten och de 

standardantaganden kring preferensordning och rationalitet som modellerna bygger på frångås och 

kompletteras för att kunna inkludera även andra mer psykologiska faktorer som påverkar individers 

beteende.  Bruno S. Frey (1997) talar om ”a richer model of man” som innefattar även faktorer som 

inneboende motivation, prestige, altruism och sociala normer som en viktig del av mänskligt beteende. 

(s.118). Även Kelvin J. Lancaster för i “A new approach to consumer theory” (1966) ett resonemang 

kring hur konsumentteorin bör utvecklas. Lancaster anser att det inte är varorna i sig som ger nytta 

utan att det är varornas egenskaper som genererar denna. Konsumtion är en aktivitet som kan liknas 

vid en input och där den output som denna aktivitet utmynnar i är olika egenskaper. Konsumenten 

rangordnar samlingar av egenskaper och då sker även en indirekt rangordning av olika varor som 

innehar dessa. En vara kan ha flera olika egenskaper samtidigt som egenskaper kan vara gemensamma 

för olika varor. (Lancaster, 1966). Detta innebär att valet att konsumera en viss vara inte längre blir 

lika enkelt och okomplicerat som ett klassiskt nyttomaximeringsproblem. Nedan görs därför en 

beskrivning av de faktorer som vi anser vara relevanta att komplettera den traditionella 

konsumentteorin med när utgångspunkten tas i etisk konsumtion.  

 

2.2 Inre och yttre motivation 

Det resonemang som Lancaster för kring hur varor har egenskaper som genererar nytta resulterar i att 

ett konsumtionsval inte enbart kan hänföras till en varas pris eller funktion. Frey presenterar i ”Not 

just for the money. An economic theory about personal motivation” (1997) vilka andra faktorer 

förutom monetära incitament som påverkar konsumentbeteende. Han anser att traditionell teori lägger 

alltför stor tonvikt på de monetära faktorerna och att det som uteslutande kommit att gälla är att ”allt 

har ett pris” (s. 13). De yttre faktorerna, som t.ex. är en varas pris, är i princip de som uteslutande 

betonas, medan inre faktorer (se nedan) ges mycket liten vikt och detta bottnar enligt Frey i att det 

anses vara svårt att uttala sig om varför individer har vissa preferenser. Denna problematik kring att 

uttala sig om individers preferenser är en huvudandledning till att den traditionella konsumentteorin 

ofta stannar vid den ovan beskrivna nyttomaximeringen. Frank (2008) beskriver i sitt exempel “ ’the 

crancase oil’ problem” detta mer ingående. En person som dricker motorolja från sin bil och sedan 

dör måste verkligen ha gillat motorolja eftersom detta beteende annars skulle vara helt orimligt. Alla 

beteenden, hur absurda de än är, kan förklaras med tycke och smak. Detta resulterar i att inga 

beteenden egentligen kan förklaras då, ”Because it allows us to explain everything, we end up 

explaining nothing.”(Frank s. 212). Därför kan det tyckas vara bättre att inte ge sig in på en utförligare 

beskrivning av preferenser då detta kan skapa mer förvirring än förståelse. Samtidigt som bl.a. Sen 

(2001) påpekar att det i ett försök att beskriva verkligheten måste anses vara att beskriva det mänskliga 

beteendet i alltför ”snäva termer” (s. 22). 
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För att få en mer realistisk bild av hur en konsument beter sig så bör annat än enbart yttre faktorer 

finnas med. De yttre faktorerna kan tydligt kopplas till den redogörelse som klassisk ekonomisk teori 

gör för hur en konsument väljer sin optimala konsumtion. En prishöjning på en vara och den med 

denna medföljande minskade konsumtion är ett uttryck för hur konsumenten p.g.a. varans minskade 

attraktivitet får mindre yttre motivation från den och då väljer att konsumera färre enheter av varan. 

När konsumenten förändrar sitt beteende förklarar den traditionella teorin således detta genom att visa 

hur det optimala konsumtionsvalet förändrats till följd av att någon restriktion (inkomst, relativpriser) 

ändrats. Psykologin däremot sammankopplar beteendeförändringar med incitament inifrån. Evans et 

al. (2006) beskriver inre motivation som ett fenomen sammankopplat med känslor och behov och som 

något som kommer “from within a person” (s. 7). E. L. Deci (1971) definierar begreppet på följande 

sätt ”one is said to be intrinsically motivated to perform an activity when one receives no apparent 

reward except the activity itself” (Deci i Frey, 1997, s. 13). Detta ligger nära Lancasters synsätt på så 

sätt att själva aktiviteten är det som verkar nyttoskapande och således är det inte enbart varan och dess 

funktion som är väsentligt utan de egenskaper som varan har och som konsumenten direkt upplever ett 

värde ifrån är också betydelsefulla. Detta tydliggörs i ett exempel från Frank (2008) kring hur 

individer agerar i parlaments- och presidentval. Om människan vore rationell borde hon inte rösta 

genom att de kostnader som är förknippade med detta är större än den vinst som kan uppnås. Att en 

röst skulle göra skillnad eller fälla ett avgörande är inte troligt ens i mycket jämna val, men trots detta 

väljer många att rösta. Förklaringen kan ligga i att individen uppnår nytta i form av inre 

tillfredsställelse då denne upplever sig vara en ansvarsfull medborgare (s. 228). Detta kan tydligt 

kopplas till etisk konsumtion, där de extra kronor som en enskild person lägger på att köpa produkter 

som garanterar arbetaren skäliga förhållanden knappast i sig gör någon större skillnad. Motivet kan då 

delvis vara den inre tillfredställelsen.  

 

Både yttre och inre faktorer är en del av och påverkar de flesta beslutssituationer och de två effekterna 

kan enligt Frey både motverka och förstärka varandra. När en s.k. ”crowding out effect” uppstår 

motverkar effekterna varandra p.g.a. att monetära incitament tillförs i en beslutssituation. En 

konsument som har ett altruistisk beteende (se nedan) som härrör från inre motivation förlorar lite av 

sin motivation om detta beteende skulle uppmuntras med en monetär ersättning. Ett exempel på detta 

fenomen är vid blodgivning, där ersättning för att ge blod skulle kunna leda till att de som ger av 

altruistiska skäl slutar ge blod. Prissättningen av blod ger sådana personer en nyttominskning som 

upptill ett visst pris kan vara större än den monetära ersättningen. (Frey, 1997, s. 82).    
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2.3 Solidariskt och altruistiskt beteende 

Inom den traditionella teorin beskrivs homo oeconomicus som en rationell egoist, men empiriska 

undersökningar har visat att detta är en bild oförenlig med verkligheten. Många individer agerar 

altruistiskt genom att handla så att andra gynnas samtidigt som de egna kostnaderna är höga. 

(Granström, 2007). Hausman och McPherson (2001) beskriver hur ekonomisk teori måste utvidgas när 

det gäller antagandet att individer alltid drivs av ett egenintresse och att detta alltid är materiellt. 

Genom att inkludera handlingar som en individ gör för att gynna andra i denne individs preferenser 

och nyttofunktion fås en rikare beskrivning av konsumentbeteende menar författarna. (Hausman och 

McPherson, 2001, kap 5). Granström modellerar en sådan nyttofunktion på följande sätt: 

 

Ui = ui (ci) + αuj(cj) 

Individ i:s nytta beror av den nytta som hon får av sin egen konsumtion, men även av den nytta som individ j får av sin 

konsumtion. Parametern α representerar till vilken grad i:s preferenser är altruistiska gentemot j. Denna brukar vanligen 

begränsas till intervallet 0 ≤ α ≤ 1 av anledningen att detta utesluter avundsjuka (α < 0 ), d.v.s. att i får en högre nytta om j:s 

konsumtion minskar, eller överdriven altruism (α > 1). (Granström, 2007, s.46-47) 

 

Solidaritet kan beskrivas som viljan att ge andra, som av slump fått det sämre, bättre möjligheter 

(Selten and Ockenfels,1998 i Kritikos et al, 2005). Kritikos et al. (2005) beskriver hur solidaritet kan 

vara en kraftfull metod för individer eller grupper att omfördela knappa resurser. Egoister har en 

objektiv nyttofunktion som enbart syftar till att maximera den egna inkomsten, medan altruister som 

agerar solidariskt har en subjektiv genom att de även får nytta av att maximera andras 

inkomst.(Kritikos et al, 2005). Denna dimension kan tillföras altruistiska individers nyttofunktion 

genom att även inkludera andras inkomst som förklaringsvariabel (på samma sätt som andras nytta 

inkluderas i funktionen ovan). De altruistiska preferenserna resulterar i att en individ kan vara beredd 

att offra lite av sin inkomst för att andra ska få högre och detta beskrivs i figur 2. 

 

 
                   Figur 2 (Egen figur utifrån Frank, 2008, s. 214). 
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I punkt A väljer den altruistiske individen att behålla en stor del av sin inkomst själv, vilket gör att 

andras inkomster är låga. Då är indifferenskurvan brantare än budgetlinjen och den marginella 

substitutionskvoten är därför större än ett. Detta innebär att den altruistiske individen är beredd att 

offra mer än en extra krona för att andra ska få en extra krona. Därför vill den altruistiske individen ge 

en del av sin inkomst till andra tills man når punkt B där en ny högre indifferenskurva nås och denna 

precis tangerar budgetlinjen. Dock kommer individen inte vilja ge ytterligare inkomst till andra 

eftersom detta medför att man återigen når den lägre indifferenskurvan som i punkt C. Den marginella 

substitutionskvoten är avtagande så ju högre inkomst den altruistiske individen har desto mer är denne 

beredd att offra. 

 

2.4 Signalering – konsumtion som en del av en individs personlighet 

Konsumtion kan vara en del i en individs försök att forma sin identitet. En individ som känner starkt i 

etiska frågor kan välja att konsumera etiskt därför att när ett ställningstagande blivit en central och 

viktig del av ens personlighet så anpassas beteendet därefter (Shaw och Shiu, 2002). Att en individ 

väljer att konsumera en viss typ av varor, som upplevs vara i enlighet med dennes personlighet, kan 

vara ett sätt att signalera4 vissa egenskaper för sin omgivning. Frank (2008) beskriver hur individer 

kan signalera genom ägodelar och klädstil. Han exemplifierar med en beskrivning av hur advokater i 

små städer har billigare kostymer i jämförelse med advokater i större städer och i en valsituation 

mellan dessa två så skulle de allra flesta med stor sannolikhet välja att bli representerad av den 

advokaten med dyr kostym. De egenskaper som klädstilen här signalerar blir avgörande för 

advokatens framgång, samtidigt som det i detta fall inte alls är säkert att advokaten med den dyrare 

kostymen är bättre än den andra ( s 177-179).  

 

Signalering kan enligt Glazer och Konrad även förekomma i samband med välgörande ändamål. De 

beskriver i artikeln ” A Signaling Explanation for Charity” (1996) hur människor som ger pengar i 

välgörande ändamål vill signalera förmögenhet. Att ett sådant beteende är vanligt beror dels på att 

detta är ett mer accepterat beteende för att visa att man har hög status än vad t.ex. lyxkonsumtion är.  

Lyxvaror riskerar dessutom att få ett dåligt rykte genom att det finns en svart marknad, vilken medför 

en risk för att omgivningen inte ska tro att man har den äkta varan ( t.ex. en Rolexklocka) och att 

signalen kan förlora sitt värde. (Glazer och Konrad, 1996). En signal tappar nämligen sin funktion när 

det inte längre är kostsamt att simulera den. (Frank, 2008, s. 171).  

 

                                                 
4 Signalering definieras som kommunikation som överför information (Frank, 2008,  s. 171).  
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2.5 Påverkan från omgivningen 

De sociala normer som finns i vårt samhälle påverkar hur individer väljer att agera och konsumera. 

Elster definierar en social norm som en regel för hur man ska bete sig och denna regel är gemensam 

för en grupp individer och upprätthålls eftersom alla godtar den (Elster, 1989b i Hausman och 

McPherson, 2001, s. 74). Ajzen beskriver i ”The theory of planned behavior ”(1991) olika faktorer 

som påverkar individers beteende och han menar att det finns en social faktor som gör att beteenden är 

influerade av omgivningen. Det finns en press utifrån, via t.ex. familjens och vänners åsikter och detta 

påverkar det egna beteendet. (Ajzen, 1991). Evans (2006) menar att för vissa är det viktigt att känna 

grupptillhörighet och detta gör att man tenderar att jämföra sitt eget beteende med en s.k. 

referensgrupp (s.171). Becker (1996) anser också att omgivningen är viktig för en individs preferenser. 

Becker modellerar en utvidgad nyttofunktion där även ”Personal capital” och ”Social capital” ingår. 

Det som Becker framförallt vill fånga i dessa variabler är tidsdimensionen, som han anser är 

negligerad av det traditionella synsättet:  

 

”These preferences are assumed to be independent of both past and future consumption, and the 

behaviour of everyone else. This approach has proved to be a valuable simplification for addressing 

many economic questions, but a large number of choices in all societies depend very much on past 

experience and social forces.”. 

(Becker, 1996, “Accounting for tastes”, s. 4) 

 

Det personliga kapitalet bestäms enligt Becker (1996) av en individs tidigare konsumtion och 

erfarenheter, genom att detta påverkar dagens och framtida nyttonivåer. Även Ajzen (1991) menar att 

erfarenheter är viktiga för individers beteende, genom att dessa påverkar den uppfattning som man har 

om vilka olika hinder som finns för beteendet. Det beteendet som en individ har idag kan öka det 

personliga kapitalet i framtiden samtidigt som en handling kan antas få mindre effekt ju längre det 

tidsmässiga avståndet till handlingen är (Becker, 1996). Det personliga kapitalet beskriver Becker med 

följande funktion: 

 

Pt+1 = xt + (1 – dp) Pt 

(d.v.s. det personliga kapitalet i nästkommande period beror av hur mycket individen investerar i personligt kapital detta år, 

xt, samt av vilken deprecieringstakt det personliga kapitalet har.) (Becker, s.7) 

 

Många har svårt att föreställa sig sin framtid och därför tenderar individer att lägga stor vikt vid 

nutiden och detta medför att deprecieringstakten för dagens konsumtion är väldigt hög. Dock skiljer 

sig detta åt mellan individer och exempelvis kan en religiös person tänkas fästa större vikt vid framtida 

konsumtion p.g.a. tron på ett liv efter detta. (Becker, 1996, s.11). Etisk konsumtion bör i allra högsta 

grad kunna ses som sammankopplat med ett framtidstänkande, då individen förmodligen är beredd att 
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offra extra inkomst för att skapa en bättre vardag för andra i framtiden och kanske även för att skapa 

en bättre bild av sig själv. Fast en tydligare koppling finns mellan etisk konsumtion och det Becker 

kallar socialt kapital. Det sociala kapitalet ska fånga hur individen påverkas av andras beteenden. 

Genom att konsumtion är något som sker i det offentliga så kommer individer att försöka anpassa 

denna efter det som skapar makt, uppskattning, respekt etc. i ens sociala nätverk. Att vissa konsumerar 

rättvisemärkt kan ibland vara p.g.a. att det anses rätt av omgivningen och inte för att konsumenterna 

själva bryr sig om vad det egentligen står för.   Becker formulerar funktionen nedan för att beskriva 

hur socialt kapital skapas. 

 

Si
t+1 = Xi + (1 – ds) S

i
t 

(där Xi = ∑xj, d.v.s. summan av alla andra individers beteenden, som påverkar individ i:s sociala kapital. Vilket innebär att 

kommande periods sociala kapital är beroende av andras beteenden samt av den deprecieringstakt med vilken nuvarande års 

sociala kapital avtar.) (Becker s. 12) 

 

Därmed kan man tänka sig att om de andra i den i:te individens bekantskapskrets konsumerar etiskt 

och denne individ också gör det så ökar individ i:s sociala kapital eftersom detta är ett beteende som 

överensstämmer med hur man bör bete sig. Samtidigt kan det vara så att om individ i anser sig ha en 

hög deprecieringstakt för sitt sociala kapital så är det inte lönt att lägga vikt på att ta reda på vad som 

är att anse som ”rätt” beteende.  

 

Sammanfattning 

En utvidgad nyttofunktion, där de ovan diskuterade variablerna inkluderas, skulle kunna utformas på 

följande sätt: 

 

Ui = U (X, Z, Mi, Mj, Uj, Si, Pi)  

 

Nyttan beror delvis på de varor (X) som individen konsumerar, men även varornas egenskaper (Z) 

genererar nytta. Vidare är den egna inkomsten (Mi) nyttoskapande, liksom andras inkomst (Mj) och 

nytta (Uj) i viss mån beroende på hur altruistiska individens preferenser är. En social faktor (S) finns 

med för att beskriva hur andras uppskattande av det egna beteendet kan verka nyttoskapande eller för 

den delen andras ogillande kan minska nyttan. Slutligen inkluderas en personlig faktor (P) som ska 

representera hur individen genom den inre motivation som konsumtion kan skapa får en ökad nytta 

och den signalering mot sin omgivning som verkar nyttoökande. Här kan variablerna Si respektive Pi 

antas följa de funktioner ovan som Becker beskriver medan de altruistiska preferenserna skulle kunna 

presenteras i den funktionsform som Granström föreslår. Även denna nyttofunktion har restriktioner 



 

10 

och då i form av en vanlig budgetbegränsning, men även sökkostnader gällande att bilda sig en 

uppfattning om andras preferenser för det egna beteendet skulle kunna utgöra en begränsning. 

 

Med utgångspunkt i denna utveckling av den traditionella konsumentteorin ser vi att det finns ett antal 

faktorer som kan tyckas vara av stor vikt för just etisk konsumtion. För att kunna mäta de olika 

variablerna som inkluderats i nyttofunktionen ovan så kommer vi, med utgångspunkt i tidigare 

forskning, försöka finna vilka olika egenskaper (sociodemografiska, socioekonomiska, ideologiska) 

hos individer som är viktiga för etisk konsumtion. Vidare titta på vilka egenskaper hos varan (pris, 

kvalité, utformning) som är viktiga för konsumtionen. Slutligen ska vi försöka finna vilka motiv 

(signalering, humanitära, ideologiska) en individ har för sin konsumtion av rättvisemärkt kaffe. För att 

besvara vårt syfte ska vi titta på dessa olika faktorer som vi tror kan påverka valet att konsumera 

rättvisemärkt kaffe. 
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3. Tidigare forskning kring etisk konsumtion  

Det finns ett flertal tidigare studier som behandlar fenomenet etiska produkter, där många syftar till att 

mäta konsumenters betalningsvilja för dessa (se t.ex. Loureiro et al., 2005, De Pelsmacker et al., 2005, 

Hertel et al. 2007). Ett flertal socioekonomiska och sociodemografiska faktorer har testats och visat sig 

vara viktiga för varför konsumenter kan tänka sig betala mer för en rättvisemärkning.  

 

3.1 Socioekonomiska och sociodemografiska faktorer 

3.1.1 Ålder 

Pelsmacker et al kategoriserade i studien ”Do consumers care about ethics? Willingness to payfor fair 

trade coffee” (2005) de tillfrågade i tre åldersgrupper 18-30-åringar, 31-44-åringar och 45 år eller 

äldre. De fann att gruppen 31-44 åringar var de som konsumerade mest rättvisemärkt kaffe, medan de 

yngsta brydde sig mer om märket. Hertel et al fick i undersökningen ”Ethical consumption: Who 

cares, who shops, and why?” (2007) ett annat resultat. Deras slutsats var att de allra yngsta bland 

respondenterna (under 25 år) var de som hade högst WTP 5 för rättvisemärkt kaffe. Loureiro och 

Lotade (2005) fann också i studien “Do fair trade and eco-labels in coffee wake up the consumer 

conscience?” att yngre konsumenter har högre betalningsvilja än äldre konsumenter. Den tidigare 

forskningen kring rättvisemärkt kaffe visar således att yngre och yngre medelålders är de som ställer 

sig mest positiva till rättvisemärkta produkter och att de med lägst WTP är de allra äldsta. Även om 

tidigare undersökningar uppvisar ett ganska samstämmigt resultat så är ålder en viktig 

förklaringsvariabel att inkludera. 

 

3.1.2 Kön 

Louriro och Lotade (2005) fann att kvinnor var de som hade högst betalningsvilja för rättvisemärkt 

kaffe, medan Pelsmacker et al (2005) i sin undersökning såg att det inte fanns en signifikant skillnad i 

betalningsvilja hos män och kvinnor. Hertel et al (2007) fick resultatet att det var flest kvinnor som 

kände till rättvisemärkts etikett, samtidigt som det var flest kvinnor som sa att de inte skulle vara 

villiga att betala mer för rättvisemärkt kaffe. Vi har alltså sett i tidigare undersökningar att kön har ett 

varierat utfall och anser därför att det även i vår undersökning är intressant att testa för om kön kan 

vara en förklarande faktor i valet att konsumera rättvisemärkt kaffe.  

                                                 
5Willigness to pay förkortas vanligen WTP och används hädanefter synonymt med betalningsvilja. 
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3.1.3 Familj 

Dulsrud och Jacobsen (2007) menar att valet att konsumera etiskt ofta ställs mot andra moraliska 

prioriteringar som t.ex. att bry sig om sina nära. Det uppkommer en sorts trade-off situation mellan att 

lägga extra pengar på sin familj eller att lägga denna inkomst på andras välstånd. Även Hausman och 

McPherson (2001) kommer till samma slutsats i en diskussion kring moral och altruism; ”En 

altruistisk omsorg om medlemmarna av ens egen familj är förenlig med ett blodtörstigt beteende mot 

resten av världen”. Därför vore det intressant att testa för dels om familjestorlek har en effekt på valet 

att konsumera rättvisemärkt, men även för om graden av ansvarskänsla för sina näras 

ekonomi/välbefinnande har betydelse.  

 

3.1.4 Inkomst 

Loureiro och Lotade (2005) fann i sin studie kring betalningsvilja för olika kaffesorter ett positivt 

samband mellan en etisk märkning och inkomst. Hertel et al (2007) kunde utifrån sina resultat dra 

samma slutsats, men fann att när det gällde betalningsviljan för kläder producerade i fabriker med bra 

arbetsmiljö (sweatshop-free apparels) hade de med den lägsta respektive högsta inkomsten den största 

betalningsviljan medan medelinkomsttagare hade den minsta. Det förväntade resultatet kan tyckas 

vara ett positivt samband mellan inkomst och rättvisemärkning, samtidigt som det inte går att säga 

detta med all säkerhet. Rättvisemärkta produkter har ökat sin igenkännandegrad markant de senaste 

fem åren (Rättvisemärkt 2009a) och kan idag närmast beskrivas som trendigt. Unga tenderar i högre 

grad att bry sig om trender och nymodigheter samtidigt som de i regel har lägre inkomst, p.g.a. mindre 

arbetslivserfarenhet, vilket gör att det finns anledning att ifrågasätta om sambandet är strikt positivt. 

 

3.1.5 Utbildning 

I tidigare undersökningar sammanfaller resultaten kring utbildningsgradens påverkan på 

betalningsviljan för etiska produkter och denna är uteslutande positiv (se t.ex. Loureiro och Lotade, 

2005, De Pelsmacker et al, 2005, Hertel et al, 2007). Utöver nivån på utbildningen kan det även vara 

intressant att titta på vilket område utbildningen är inom. Utbildningar inom vissa områden (juridik, 

ekonomi, statsvetenskap eller lärare inom vissa områden etc.) kan tänkas ha en överrepresentation av 

individer som känner till rättvisemärkt och vet vad märkningen står för genom att de i sin utbildning 

lättare kommer i kontakt med detta fenomen. Detta faktum tillsammans med en tro om att 

utbildningsområde speglar intresseområde gör att vi finner det intressant att inkludera vilken nivå och 

typ av utbildning man har i vår undersökning. 
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3.2 Övriga faktorer 

De Pelsmacker et al (2005) menar att enbart socioekonomiska och sociodemografiska faktorer inte är 

tillräckligt för att identifiera den etiska konsumenten. Andra mer subjektiva egenskaper hos individer 

kan vara viktiga. Dessa fångas delvis genom att andra variabler, som i högre grad går att mäta, kan 

användas som proxys6 för dessa egenskaper samtidigt som de också kan mätas direkt.   

 

3.2.1 Ideologisk och politisk uppfattning  

Hunt och Vitell (1986) anser att när det gäller etisk konsumtion är en individs moralfilosofi en viktig 

faktor, när denna påverkar vilka etiska ställningstaganden individen väljer att ta (Hunt och Vitell i 

Steenhaut och Kenhove, 2006). Moralfilosofi kan definieras som den uppfattning som individen har 

om vad som är rätt och fel samt vilka normer som man anser bör finnas för detta 

(Nationalencyklopedin 2009). Hertel et al (2007) har även de sin utgångspunkt i att individers 

uppfattningar i olika moraliska och ideologiska frågor är av vikt för om man väljer att konsumera 

etiska produkter. De tittade på om individer som känner starkt för mänskliga rättigheter också väljer 

att konsumera etiskt och fann en viss sådan korrelation. Vidare undersöktes hur ideologisk uppfattning 

påverkar betalningsviljan för rättvisemärkta varor och de fann att kännedomen om rättvisemärkningen 

var högre hos de med en mer liberal ideologi, men att WTP hos liberala individer inte var signifikant 

skild från individer med andra ideologier. Steenhaut och Kenhove (2006) tittade närmare på hur 

personliga värderingar, etisk ideologi och etisk uppfattning samvarierar. Till skillnad från många andra 

studier så var här utgångspunkten oetiska handlingar och inte etiska. Deras resultat kan till en viss del 

vara relevanta att testa även på etisk konsumtion när de har hittat intressanta samband som är värda att 

gå vidare med. De såg t.ex. att ju mer idealistisk en individ är desto mer värdesätter denne att vara 

hjälpsam gentemot andra och desto mindre viktigt blir den personliga framgången, vilket resulterar i 

att individen blir mindre benägen att agera oetiskt. En person som anser att det finns universella 

normer och värderingar (idealist) är mer benägen att agera etiskt än en person som har ett 

situationsanpassar beteende (relativist) enligt denna studie7. (Steenhaut och Kenhove, 2006). 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många intressanta faktorer att testa när det gäller ideologi, 

värderingar och uppfattningar.  

                                                 
6 En proxyvariabel är en sådan variabel som används för att approximera en annan variabel som ej kan mätas, 
t.ex. föregående periods konsumtion som en ersättning för innevarande periods konsumtion(Gujarati, 2009, s.42) 
7Kan jämföras med det som Granström definierar som en person som har en deontologisk moralfilosofi, vilket 
innebär att individen söker följa de ideal och normer som denne anser bör upphöjas till allmän lag. Denna 
regeletik förknippas främst med Kant. Medan en relativist är en person med en teleologisk moralfilosofi och för 
denne avgör de följder varje enskild handling får om denna är etisk försvarbar eller ej. En vanlig form av det 
sistnämnda exemplet är utilitarismen (maximera lyckan för så många som möjligt) inom vilken Mill och 
Bentham är välkända filosofer. 
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3.2.2 Samhällsengagemang  

Finns det ett samband mellan etisk konsumtion och samhällsengagemang? Teorin visar att många 

genom konsumtion försöker visa sin personlighet ( se 2.4 ovan). Kanske är det så att ett engagemang i 

politiken eller andra intresseföreningar korrelerar positivt med konsumtion av rättvisemärkt kaffe. Vi 

vill testa om så är fallet. 

 

3.2.3 Signalering  

Med utgångspunkt i teori kring konsumentbeteende finner vi det är av värde att även testa för om 

konsumtion av rättvisemärkt kaffe kan kopplas till signalering av vissa egenskaper. På samma sätt som 

Glazer och Konrad (1996) beskriver att donationer till välgörande ändamål kan ha en signalerande 

funktion menar vi att etisk konsumtion kan fungera som en signal för dels hög inkomst men även att 

man är en engagerad person.  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är inte att mäta betalningsviljan för rättvisemärkt kaffe och inte heller att 

resonera kring varför man väljer att inte köpa, utan att undersöka vilka faktorer som gör att en individ 

väljer att köpa. Vi kommer att titta på olika socioekonomiska och sociodemografiska egenskaper hos 

individer samt de värderingar, ideologiska uppfattningar och samhällsengagemang som individer har 

för att kunna förklara vad som bestämmer efterfrågan på rättvisemärkt kaffe. 



 

15 

4. Metod 

4.1 Val av metod och undersökningsform 

För att besvara det för uppsatsen uppställda syftet så har en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning riktad till anställda vid Linköpings universitet (LIU) använts. Vi har lämnat ut 400 

enkäter i postfacken för anställda vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. I en 

kvantitativ metod samlas data in för att sedan kunna användas till att testa hypoteser och vidare är 

relationen mellan bakomliggande teori och den undersökning som utförs av ett deduktivt slag, d.v.s. de 

hypoteser som testas har deducerats fram utifrån den bakomliggande teorin på området (Bryman, 

2002, kap 1, 3). Vi har utifrån konsumentteori och tidigare forskning identifierat faktorer som 

påverkar etisk konsumtion och utifrån tankar kring dessa samband så har en enkät utformats.  

 

I valet av undersökningsform så har en enkätundersökning valts därför att denna metod bättre fångar 

populationen som helhet än vad andra metoder gör (Bryman, 2002, s. 100). Med ett kvalitativt 

angreppssätt skulle fokus snarare lagts på att försöka förstå hur enskilda individer uppfattar etisk 

konsumtion och detta skulle medföra att resultaten inte går att generalisera8. Med utgångspunkt i vår 

syfteformulering samt de tidsmässiga fördelar som enkätunderökningar har ansågs denna metod mest 

lämplig. I en enkätundersökning kan många olika faktorer testas, medan detta kan vara svårare i t.ex. 

intervjuer. Samtidigt har enkäter inte enbart fördelar och bortfall är en av de stora nackdelarna 

(Bryman, 2002, kap 6). Eftersom det i vårt fall inte fanns någon möjlighet att hjälpa respondenterna 

om de inte förstod frågorna kan detta ha medfört att bortfallet blev stort. För att kompensera för att det 

i en enkätundersökning inte finns en intervjuare måste enkäten vara utformad så att den är lätt att 

förstå och besvara (Bryman, 2002, kap 6). Bryman (2002) menar att öppna frågor, där svaren anges, 

kan göra att respondenterna tröttnar och istället väljer att inte svara alls och därför har vi enbart använt 

slutna frågor där svarsalternativen finns angivna (Bryman, kap 6). Vi försökte även konstruera enkäten 

så att alla frågor fick plats på en fram- och baksida, eftersom långa enkäter kan leda till ett ökat 

bortfall (Bryman, 2002, kap 6).  

 

Att frågor om etisk konsumtion kan uppfattas som känsliga har vi också haft i åtanke när vi valt metod 

och här anser vi att en enkät har stora fördelar när det gäller att kunna garantera respondenternas 

anonymitet, vilket är att anse som viktigt p.g.a. ämnets karaktär. Det är viktigt som undersökare att 

informera de berörda personerna om undersökningens syfte och deltagarna ska själva få bestämma 

över sin medverkan och de ska även bli informerade om att uppgifterna är konfidentiella (Bryman, 

2002, s. 440). Då vi först var otydliga med att informera respondenterna om vårt syfte med uppsatsen 

                                                 
8 Vi har inte för avsikt att generalisera våra resultat till att omfatta hela befolkningen eller ens alla anställda på 
LIU, men samtidigt är vår utgångspunkt inte att finna individuella attityder utan snarare gemensamma 
egenskaper och på så sätt är vårt angreppssätt snarare kvantitativt än kvalitativt.  
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fick vi komplettera vår enkät med ett följebrev där vi informerade om syftet. Detta följebrev delades ut 

till alla respondenter några dagar efter att enkäterna delats ut9.  

 

Att i en enkät uppge personliga uppfattningar och värderingar är mindre problematiskt än att diskutera 

dessa öppet framför andra eller att bli intervjuad (Bryman, 2002, s. 450). Vi är dock medvetna om att 

intervjuer också har fördelar genom att det kan vara lättare att avgöra om en person anpassar sina svar 

efter vad denne tror att intervjuaren vill höra, genom att det går att utläsa om personen är konsekvent i 

sina svar och motiverar sig väl. Detta har vi försökt korrigera genom att ha kontrollfrågor så att vi kan 

avgöra om personer är konsekventa i sina svar. Vidare har vi tänkt på hur vi valt att formulera våra 

frågor, exempelvis har vi inte frågat köper du rättvisemärkt utan vilket kaffe köper du för att 

respondenten ska känna sig mindre ”tvingad” att svara att man köper rättvisemärkt.  

 

Svarsfrekvensen i en enkätundersökning kategoriseras som följande: 60-70 % är acceptabelt, 50-60 % 

är knappt godkänt och under 50 % är inte godkänt (Mangione, 1995 s. 60-61 i Bryman, 2002, s. 148). 

Vi har fått in 102 enkäter totalt av ca 400 utdelade och detta är långt under 50 %, som enligt 

definitionen ovan är gränsen till om det är godkänt eller inte. Vi vet inte hur många som enkäten nått 

ut till och därför kan man inte fastslå att alla respondenterna har gjort ett medvetet val att inte besvara 

enkäten, så vårt egentliga bortfall är svårt att definiera. För att kunna uppskatta det egentliga bortfallet 

så kontrollerade vi hur många enkäter som inte hade hämtats ut och det var ungefär 50 st. Det höga 

bortfallet är givetvis en svaghet i vår undersökning. Trots detta ansåg vi att det var möjligt att gå 

vidare med materialet, då det ändå innehåller mycket värdefull information. 

 

4.2 Urval 

Anledningen till att vi har valt anställda på LIU som undersökningsgrupp är att vi trodde att de flesta 

faktorer som vi fann intressanta fanns representerade i denna grupp(olika yrkesområden, inkomst, 

engagemang etc.)10 och dessutom var det med de tidsmässiga ramarna en praktisk lösning. Vår 

målsättning var inte att kunna generalisera våra resultat, men däremot att genom vår pilotstudie på LIU 

kunna se hur våra resultat förhåller sig till tidigare liknande studier på andra grupper. Eftersom vi 

antog att majoriteten av de anställda på IEI kan inrymmas i gruppen högavlönade, eller i varje fall inte 

lågavlönade har vi också gått ut till andra anställda på campusområdet för att få med representanter 

från fler lönegrupper. Det finns många andra urval som skulle kunna ha använts för genomförandet av 

vår studie och de ytterligare alternativ som vi diskuterade var studenter och en butiksundersökning. 

Att vi inte valde studenter var för att de finns för lite variationer i inkomst och ålder, vilket vi med 

utgångspunkt i tidigare studier ansåg vara alltför väsentliga faktorer för att de skulle kunna uteslutas. 
                                                 
9 Se bilaga 3 
10Vi är dock medvetna om att alla grupper inte finns representerade, t.ex. så finns det få i 20-års åldern, även 
högutbildade är väldigt överrepresenterade. 
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Om vi skulle valt att genomföra vår undersökning i en butik skulle detta kunnat orsaka problem 

gällande att många individer inte skulle vilja svara p.g.a. att man är stressad när man handlar. Att gå ut 

i en butik eller till studenter är också oerhört mycket mer tidskrävande än det sättet som vi valde att 

genomföra vår undersökning på.  

 

4.3 Ekonometrisk modellering 

Vi har valt att analysera våra resultat med hjälp av en ekonometrisk ansats och då genom att skatta en 

modell för valet att köpa rättvisemärkt kaffe. Anledningen till detta var att vi trodde att resultatet 

skulle bli tydligt och lättöverskådligt samt att ekonometrin skulle öppna möjligheter att finna 

intressanta samband, vilka annars skulle kunna förbigås därför att det är svårt att få en överblick av 

statistiken. Samtidigt ansåg vi att detta presentationssätt inte kan anses vara begränsande, då 

resonemang kan föras även utanför modellen. 

 

Då vi inte ville mäta betalningsviljan för rättvisemärkt kaffe utan istället identifiera olika 

förklaringsvariabler till varför man köper arbetade vi med en beroendevariabel som är kvalitativ (en 

s.k. dummyvariabel). Vi använde en logitmodell, vilken begränsar förklaringsvariabeln till ett intervall 

mellan noll och ett, medan de förklarande variablerna kan variera från ∞ till -∞. Logitmodellen 

formuleras på följande sätt:  

 

Sannolikheten för att en individ konsumerar rättvisemärkt(Di) = 1/(1+e-z)  

där z = β0 +β1 X1i+β2 X2i+ εi 

 

Logitmodellen blir då de logaritmerade logoddsen, som visas av vänsterledet nedan. 

 

         Logitmodell 

 

(Se t.ex. Gujarati, 2009, Studenmund, 2006) 

 

 

Modellen skattas med hjälp av maximum likelihood (ML) som här är en konsistent och effektiv 

metod, men kräver stora stickprov och här brukar en tumregel vara 500 eller fler (Studenmund 2006, 

sid 456). Ett litet datamaterial var således en svaghet i vår undersökning. Vidare är det viktigt i en 

logitmodell att båda svarsalternativen finns representerade i god proportion. Det är inte bra om 

datamaterialet innehåller 99 % ettor och 1 % nollor. Om så är fallet så blir de individer som utgör 

nollor överrepresenterade i modellen på så sätt att deras svar får en för stor betydelse. Detta är något vi 

haft problem med i vår undersökning och vi visste redan på förhand att rättvisemärkt kaffe endast 
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innehar 3,4 % av marknadsandelen. Vi fick en något högre andel (11,8 %) men den var fortfarande 

låg. En metod för att lösa detta skulle kunna ha varit att gå ut och samla in mer data från den kategori 

som är underrepresenterad, då detta inte orsakar bias i en logitmodell som det skulle göra i en vanlig 

linjär regression. (Studenmund, 2006. Sid 456). Detta är dock svårt för oss att göra eftersom vi inte vet 

vilka grupper som konsumerar rättvisemärkt kaffe. 

 

Tolkningen av en logitmodell är något annorlunda än för en klassisk linjär regressionsmodell(för fallet 

med en diskret variabel som beroendevariabel antar den linjära regressionsmodellen formen av en 

linjär sannolikhetsmodell). Tecknen framför koefficienterna har dock samma betydelse i de båda 

modellerna och t-test kan användas för att testa om koefficienterna är signifikanta. Dock kan inte 

parameterskattningarna tolkas på samma sätt och detta blir tydligt om de två modellerna jämförs. 

Eftersom den beroende variabeln inte är utformad på samma sätt i de två modellerna så blir inte heller 

skattningarna lika. 

 

                     Linjär sannolikhetsmodell 

 

       

 

(Ekvation 13.10 i Studenmund, sid 456) 

 

Parameterskattningarna visar hur mycket en enhets förändring i dessa påverkar y-variabeln. Om t.ex. 

X1 i modellen ovan antas stå för kön så är β1 hur mycket logoddsen för att köpa rättvisemärkt kaffe 

ökar om det är en kvinna och inte en man som köper. (Gujarati, s. 597). För att få en grov 

approximation av den ekonomiska tolkningen av parametrarna i en logitmodell kan man multiplicera 

med 0,25 (eller dividera med 4) (Studenmund, 2006, s. 458).  

 

Våra förklaringsvariabler bestod endast av kvalitativa variabler, detta p.g.a. att alla våra frågor 

formulerats så att svarsalternativen kan kategoriseras och alltså inte anta kontinuerliga värden. Detta 

gjorde att det blev väldigt många förklaringsvariabler, men vi försökte att skapa så få kategorier som 

möjligt för att få en överskådlig modell. 

 

4.4 Metodkritik 

Efter sammanställningen av enkätundersökningen upptäcktes en del brister gällande enkätens 

utformning och undersökningens tillvägagångssätt och vi tänkte här nedan nämna några av dessa. En 

del frågor har respondenter hoppat över, ett s.k. internt bortfall. Vi vet inte riktigt vad detta kan bero 

på, men vi har misstankar om att enkäten kan ha varit lite för ”tät” och att detta medfört att några 

Logitmodell 
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frågor inte synts tillräckligt och därför missats. När vi utformade den stod vi inför en ”trade-

off”situation gällande om vi skulle ha den luftig och kanske då få ha fler sidor eller om alla frågor 

skulle få plats på en fram- och baksida. Vi bestämde oss för det senare alternativet och det kan vara 

därför några frågor har missats. De frågor som har luckor är främst kön, barn, civilstatus samt den sista 

frågan med avvägningsslternativen.11 Där det sistnämnda bortfallet kan bero på att man har uppfattat 

frågorna som svåra och att man helt enkelt inte kunnat göra ett avvägande mellan dessa påståenden. Vi 

har också haft svårigheter att sammanställa de ovannämnda avvägningsfrågorna. Det är svårt att 

avgöra var vissa kryss sitter på skalan och kanske hade det varit lättare om vi hade haft fler steg än tre. 

Samtidigt tyckte vi det var viktigt att ha med dessa frågor i en avvägningsform annars hade risken 

varit att alla tyckte att allt var lika viktigt.  

                                                 
11 Se vidare bilaga 2 
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5. Sammanställning av enkätsvaren 

Efter att vi sammanställt svarsfördelningen från enkäterna beslutade vi hur frågorna skulle översättas 

till variabler. Frågorna var medvetet uppbyggda så att de skulle kunna kategoriseras som 

dummyvariabler för att underlätta sammanställningen. Att många kategorier kan försvåra mer än vad 

det bidrar med i förklaringsvärde fanns i åtanke när kodningen utformades. De på enkäten fyra 

ålderskategorierna kodades i två då svarsfördelningen var sådan att ytterst få fanns i den lägsta 

respektive högsta åldersgruppen. Likaså inkomst kunde kodas i två kategorier. Vidare har vi har kodat 

de egenskaper som vi tror påverkar konsumtion av rättvisemärkt kaffe positivt med 1 och de andra 

med 0 för att underlätta tolkningarna av resultaten. De faktorer som har tre kategorier har kodats: 1 – 

0, 0 – 1 och 0 – 0, där den sistnämnda kombinationen oftast utgör alternativet ”annat”, ”vet ej” eller 

”inget”.  

 

Efter att en första kodning gjorts gicks enkäterna igenom ytterligare en gång och då gjordes en exakt 

procentuell sammanställning av svarsfördelningen12. Denna visade att det fanns kategorier som hade 

en väldigt liten del av den procentuella svarsandelen och att det fanns hophörande kategorier med 

väldigt ojämn fördelning sinsemellan. Då det inte är bra att ha kategorier med i princip uteslutande 

samma värde eftersom detta kan orsaka korrelationer mellan variabler så gjordes en omkodning av 

några frågor. Det vi speciellt kunde se var att antal barn felaktigts delats in i ”inga barn” eller ”har 

barn” och detta korrigerades till tre kategorier där en särskiljning även gjordes mellan 1-2 barn och 3 

eller fler. Vidare hade familjeförhållande delats in två kategorier, där den första stod för om man 

träffas på högtider eller aldrig och den andra om man träffas ibland eller om man är en stor del av 

varandras liv. Vi såg att de allra flesta hade svarat ibland och tyckte det skulle bli bättre om ibland 

kategoriserades för sig och därför kodades familjeförhållanden i tre kategorier. Likaså kodningen för 

vilka faktorer som påverkar köp av kaffe gjordes om, eftersom så få valt alternativet rekommendation 

från andra så fick den ingå i alternativet annat och istället så kodades smak/rostning till en egen 

kategori då många svarat detta. Eftersom smak och rostning oftast förekom tillsammans bland 

enkätsvaren så kunde dessa kopplas ihop till en gemensam variabel. I bilaga 4 visas hur variablerna 

kodats. 

 

När enkäterna sammanställdes upptäcktes att några av dem innehöll luckor, d.v.s. att frågor inte hade 

besvarats av vissa respondenter. När ett enkätsvar haft luckor har vi valt att i vissa frågor koda inget 

svar som en nolla för att minska antalet missing values. Denna metod användes i fråga 14 gällande 

vilka faktorer som påverkar valet att köpa rättvisemärkt kaffe, där vi antagit att om man inte kryssat 

någon ruta så köper man inte rättvisemärkt kaffe och detta kan likställas med svaret att det är annat än 

de svarsalternativ som vi angivit som påverkar köpet. Eftersom det bara är fyra stycken som svarat 
                                                 
12Se bilaga 1 
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annat så är det inte att anse som problematiskt att koda ej svar som annat då det inte kommer göras 

någon tolkning av denna kategori, utan den fungerar enbart som en jämförelsekategori. Samma sak 

gäller för fråga 12 t.o.m. 16, där vi antagit att om respondenten inte svarat köper denne inte kaffe och 

detta har vi då också betraktat som en nolla13. De tre sista frågorna har också kodats med nollor om det 

inte gjorts något avvägande mellan svarsalternativen (situationsanpassat beteende – följer sina normer 

och principer, familj – mänskliga rättigheter, egen utveckling – omfördelning av resurser)14 eftersom 

vi antagit att man inte kunnat avgöra vad man tycker är viktigast i detta fall och det anser vi är samma 

sak som att sätta ett kryss i mitten på skalan. Flera av de personer som inte svarat har dessutom 

kommenterat att de inte ser någon polaritet mellan frågorna eller inte kan ta ställning. Att vi använde 

denna metod gjorde att antalet missing values sjönk och det innebar möjligheter att skapa en bättre 

modell då fler observationer kunnat inkluderas. Dock inser vi att när vi tolkar resultaten så måste vi ha 

detta i åtanke för att eventuellt kunna avgöra om det är våra feltolkningar som skapar vissa resultat. 

Det bör tilläggas att vi inte kompletterat de svarsalternativ där det inte är lämplig eller för den delen 

möjligt att göra så. Vi har sett att några har missat att fylla i kön, antal barn och civilstatus och detta är 

inget vi kan göra något åt.  

                                                 
13Här har vi felaktigt haft alternativet ”köper inte kaffe” och samtidigt bett respondenten att hoppa till fråga 16, 
men detta har inte skapt några problem eftersom att vi kunnat utläsa vilka som köper och inte köper kaffe. 
14 Se vidare bilaga 2 (Enkät) 
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6. Resultat från den utförda enkätundersökningen 

6.1 En modell för valet att konsumera rättvisemärkt kaffe 

Efter sammanställningen av enkätsvaren testades en modell där de variabler som med utgångspunkt i 

enkätresultaten ansågs vara viktiga inkluderades. 

 

Ursprungsmodellen: 

Val att konsumera rättvisemärkt kaffe =  

f (konstant, kön, ålder, utbildning, inkomst, ej barn, civilstatus, vänster, pris, humanitära skälRM, smak 

och kvalitetRM, socialist, mänskliga rättigheter) 

 

 Variabel Parameterskattning Standardavvikelse Wald Signifikansnivå  

 Kön 0,615 1,181 0,271 0,603  

 Ålder 2,021 1,795 1,268 0,260  

 Utbildning 16,933 12349,933 0,000 0,999  

 Inkomst -0,455 1,272 0,128 0,720  

 Ej barn 0,527 1,785 0,087 0,768  

 Civilstatus 1,091 1,574 0,481 0,488  

 Vänster 0,318 1,745 0,033 0,856  

 Pris -0,321 1,706 0,035 0,851  

 Humanitära skäl 20,462 5094,300 0,000 0,997  

 Smak och kvalitet 4,057 1,847 4,827 0,028  

 Socialist 1,726 2,053 0,707 0,401  

 Mänskliga rättigheter 2,097 1,530 1,880 0,170  

 

 

 

 Chi-squarevärde Signifikansnivå Cox & Snell R2 Nagelkerke R2  

  

33,062 

 

0,001 

 

0,310 

 

0,615 
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Denna modell blev signifikant15och hade ett chi-squarevärde på 33, men standardavvikelserna för 

parameterskattningarna hos några variabler var enormt höga och endast en variabel var signifikant. 

Detta fick oss att misstänka att modellen innehåller multikolinjäritet, d.v.s. att de exogena variablerna 

förklarar samma sak . Nästa steg blev därför att göra en korrelationsmatris för att kunna avgöra vilka 

variabler som korrelerade för starkt och eventuellt kunna utläsa om det fanns kombinationer av 

variabler som korrelerade.  

 

 

6.1.1 Korrelationer mellan förklaringsvariabler  

Korrelationsmatrisen bekräftade att det fanns ett flertal variabler som hade höga korrelationer och här 

beskrivs de som är av störst intresse för valet av modell. Det är inte så förvånande att resultatet visar 

att kön korrelerar negativt med inkomst, d.v.s. att kvinnor har lägre lön än män. Det är också väntat att 

inkomst korrelerar positivt med utbildning. Inkomstvariabeln korrelerade också negativt med ej barn 

och 1-2 barn, vilket betyder att de med högst inkomst har flest barn. Likaså civilstatus korrelerade 

med de olika variablerna för antal barn. Då dessa variabler samvarierar och då till viss del förklarar 

samma sak så blir det svårt att inkludera alla i modellen.  

 

Vidare så korrelerade de olika variablerna som beskriver politisk uppfattning med varandra. Vänster 

(att en person sympatiserar med Mp, V eller S) och socialist (att en person anser att en omfördelning 

av världens resurser är viktigare än individuell valfrihet) har en positiv korrelation. Vidare hade 

vänster och liberal (att en person tycker att individuell valfrihet är viktigare än omfördelning av 

resurser) och likaså höger (att en person sympatiserar med M, Kd, Fp eller C) och socialist negativa 

korrelationer16. Detta är helt logiskt och det betyder att dessa frågor har fungerat som kontrollfrågor 

gentemot varandra, d.v.s. haft funktionen att avgöra om respondenterna varit konsekventa i sina svar 

kring politisk uppfattning. Variablerna höger och liberal är däremot inte positivt korrelerade och detta 

innebär att de som uppgivit att de står åt höger i sin partisympati inte alltid är liberaler och detta kan ju 

bero på att alla de partier som klassificerats som höger inte i lika hög grad är uppbyggda på liberala 

idéer. Följden av dessa korrelationer blir att enbart en variabelkombination kan användas för att testa 

för politisk uppfattnings påverkan. Vilka av variablerna som tas bort spelar egentligen mindre roll 

eftersom de har ungefär samma egenskaper och vi kommer därför att behöva testa och se hur det 

påverkar modellen om vänster – höger eller socialist – liberal exkluderas. 

  

Utbildningsnivå korrelerade positivt med att en person är anställd på filosofiska eller tekniska 

fakulteterna och detta beror på att de som har högre utbildning i princip uteslutande arbetar på någon 

                                                 
15 Vår gräns för signifikans är 10 %  
16 Begreppen för politisk uppfattning syftar inte till att ge någon sanningsenlig definition av begreppen, utan 
detta är de tolkningar som vi gjort. 
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av fakulteterna medan de med lägre utbildning är anställda inom administration eller annat. Därför 

kommer en modell aldrig vara bra om den innehåller alla variabler som rör utbildning och när de två 

variablerna för att vara anställd vid någon av fakulteterna samtidigt korrelerade negativt med varandra 

blir det aktuellt att utesluta dem ur modellen. 

 

De olika faktorerna för valet att köpa kaffe och valet att köpa rättvisemärkt kaffe korrelerade. Har en 

person kryssat för smak eller rostning i val av kaffe så har de i hög utsträckning även kryssat för detta 

när de svarat på varför de köper rättvisemärkt kaffe. De som valt pris som en viktig faktor när de 

köper kaffe har också i hög grad angett att de köper rättvisemärkt kaffe av humanitära skäl. Det bästa 

alternativet här är att inkludera de faktorer som bestämmer köp av rättvisemärkt kaffe eftersom det 

främst är de som är intressanta.  

 

Att det finns många variabler som korrelerar med varandra gör att modellvalet begränsas och 

försvåras. Dessutom misstänker vi att det finns kombinationer av variabler som korrelerar och då t.ex. 

att en person är anställd på filosofiska eller tekniska fakulteterna vilket överensstämmer med att ha 

universitetsutbildning. Det är dock möjligt att tänka sig att de variabler som slutligen ingår modellen 

kan fungera som proxyvariabler för andra egenskaper och en modell som innehåller få variabler kan 

ändå innehålla mycket information. 

 

6.1.2 Korrelation mellan den beroende och de oberoende variablerna 

För att inte plocka bort de variabler som bidrar med mycket i förklaringsvärde har vi tittat på hur 

förklaringsvariablerna korrelerar med vår Y-variabel. Matrisen över korrelationer mellan val att 

konsumera rättvisemärkt och modellens förklaringsvariabler visade att det fanns variabler som hade en 

korrelation med den beroende variabeln som var tillräckligt stark för att vara signifikant. En person 

som uppger att den känner mest sympati med partier till vänster (Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet) köper i högre grad rättvisemärkt kaffe enligt den uppmätta korrelationen. Detta 

samband fanns även mellan socialist och val att köpa rättvisemärkt, vilket innebär att personer som i 

högre grad bryr sig om allas välstånd i en trade-off gentemot sin egen välfärd tenderar att köpa mer 

rättvisemärkt. Humanitära skäl till att köpa rättvisemärkt liksom skälet att det speglar personligheten 

visade sig också vara betydelsefulla, då det även här fanns ett positivt samband17. Genom att det var så 

få variabler som visade sig ha signifikanta samband så måste flera modeller testas där olika variabler 

som orsakar hög muktikolinjäritet utesluts.   

                                                 
17 Ingen av de som konsumerar rättvisemärkt har svarat speglar min personlighet så detta kan enbart bero på att 
så få svarat detta alternativ och likaså har få svarat att de konsumerar rättvisemärkt. 
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6.1.3 Modellval 

I ursprungsmodellen ingår flera variabler som korrelerar med varandra och därför måste den 

begränsas. Inkomst utesluts ur modellen därför att den korrelerar med ett flertal andra variabler och 

utbildning exkluderas likaså p.g.a. att den korrelerar med kön. Dessutom har vi sett att eftersom 

stickprovet har en överrepresentation av välutbildade ger detta problem med utbildningsvariabeln, 

genom att standardavvikelsen är väldigt hög för denna. Likaså pris, ej barn och civilstatus utesluts då 

de korrelerar med andra variabler och p.g.a. att de inte i någon testad modell blivit signifikanta. Vidare 

väljs vänster istället för socialist, men även den sistnämnda variabeln har inkluderats i de testade 

modellerna och då visat sig vara något sämre att inkludera. Detta resulterar i modellen nedan. 

 

 

Modell 1 

Val att konsumera rättvisemärkt kaffe =  

f (konstant, kön, ålder, vänster, humanitära skälRM, smak och kvalitetRM, mänskliga rättigheter) 

 

 Variabel Parameterskattning Standardavvikelse Wald Signifikansnivå  

 Kön 0,755 1,060 0,508 0,476  

 Ålder 1,344 0,996 1,820 0,177  

 Vänster 2,046 1,033 3,920 0,048  

 Humanitära skäl 20,274 5094,413 0,000 0,997  

 Smak och kvalitet 3,559 1,447 6,046 0,014  

 Mänskliga rättigheter 1,944 1,137 2,925 0,087  

 

 

 

 

 

Denna modell har tre signifikanta variabler och var i sin helhet signifikant med ett chi-squarevärde på 

31.  Humanitära skäl hade en extremt hög standardavvikelse och ett waldvärde på noll och detta tror 

vi beror på att variabeln har en hög samvariation med konstanten. Därför kan inte denna variabel 

inkluderas trots att den visat sig ha en positiv korrelation med valet att köpa rättvisemärkt. Vidare är 

 Chi-squarevärde Signifikansnivå Cox & Snell R2 Nagelkerke R2  

  

31,478 

 

0,000 

 

0,277 

 

0,547 
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kön och ålder inte signifikanta och genom att testa att utesluta en av dem i taget så blev resultatet att 

ålder inte ska inkluderas, eftersom den variabeln fick ett högre p-värde när den fanns med i modellen. 

Den slutliga modellen blir därför den som presenteras nedan. 

 

Modell 2 

Val att konsumera rättvisemärkt kaffe =  

f (konstant, kön, vänster, smak och kvalitetRM, mänskliga rättigheter) 

 

 Variabel Parameterskattning Standardavvikelse Wald Signifikansnivå  

 Kön 1,238 0,838 2,182 0,14018  

 Vänster 2,088 0,814 6,585 0,010  

 Smak och kvalitet 2,213 0,909 5,928 0,015  

 Mänskliga rättigheter 1,791 0,942 3,615 0,057  

 

 

 

 
Chi-squarevärde Signifikansnivå Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

 

  

15,270 

 

0,004 

 

0,146 

 

0,287 

 

 

 

Modell 2 har ett chi-square värde på 15 och modellen i sin helhet är signifikant. Om R2 värdena från 

modell 1 och modell 2 jämförs ser man att den förstnämnda modellen är betydligt bättre, men dessa 

siffror brukar beskrivas som relativt osäkra mått på modellens styrka. Det är tydligt att modellen 

tappar i förklaringsvärde när för många variabler utesluts, men samtidigt tenderar R2 mått att premiera 

modeller med fler variabler. Det finns variabler som bör uteslutas och då utgör variabeln för att 

kaffeköp speglar personligheten ett exempel. Denna visade sig ha en positiv korrelation med valet att 

köpa rättvisemärkt, men genom att studera enkätsvaren kunde vi direkt se att det inte fanns något 

samband och valde därför att exkludera den. Samtidigt finns det även variabler som borde ha funnits 

med men inte kan inkluderas p.g.a. multikolinjäritetsproblem. Samtliga variabler som inkluderas i 

modell 2 har positiva samband med valet att köpa rättvisemärkt. Parameterskattningarna kan tolkas 

som att om en person sympatiserar med något av de partier som klassificerats som vänster, är kvinna, 

                                                 
18 Kön har inkluderas trots att signifikansnivån inte riktigt når 10 % eftersom att den ansågs vara tillräckligt nära. 
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bryr sig om mänskliga rättigheter eller tycker att smak och kvalitet är viktigt vid köp av kaffe så ökar 

sannolikheten för att denne ska välja att köpa rättvisemärkt kaffe.  

 

Genom att det finns stora multikolinjäritetsproblem i vårt material så är det svårt att finna någon bättre 

modell än den slutliga som presenteras ovan. Det är förmodligen det faktum att modellen uteslutande 

innehåller dummyvariabler samt att datamängden består av så få observationer som leder till detta 

resultat. Trots att vi testat flera olika modeller där olika variabler uteslutits har vi inte funnit någon 

bättre modell och därför testade vi att begränsa våra data för att se om resultatet kunde förbättras. Det 

är problematiskt att i en logitmodell ha en alltför ojämn fördelning mellan svarsalternativen och 

samtidigt skapar en översampling av den underrepresenterade gruppen ingen bias. Därför gjorde vi ett 

slumpmässigt urval bland dem som inte konsumerade rättvisemärkt och testade att skapa en modell på 

detta stickprov. Stickprovet innehöll de 12 som uppgett att de konsumerar rättvisemärkt och 20 andra 

slumpmässigt valda. Denna modell visade sig vara sämre än vår tidigare förmodligen för att 

logitmodeller kräver stora stickprov och därför valde vi att inte gå vidare med denna modellansats.  

 

För att ge en bättre bild av vad vår undersökning visat ger vi nu en sammanfattande beskrivning av hur 

de som konsumerar rättvisemärkt svarat. 

 

6.2 Vad kännetecknar dem som konsumerar rättvisemärkt? 

6.2.1 Socioekonomiska och sociodemografiska faktorer 

Enkätsvaren visar att det finns en övervägande del kvinnor (59 %) som konsumerar rättvisemärkt sett 

till vårt urval i stort där representationen av könen är i princip lika stor (ca 51 % är kvinnor). Att kön 

påverkar valet att konsumera rättvisemärkt stärks av att den fungerar som en i princip signifikant 

förklaringsvariabel i slutmodellen ovan. Vidare är 67 % av dem som konsumerar rättvisemärkt i 

åldersgruppen 26-40 och 25 % är 41-55 år. I hela urvalet är motsvarande andelar 51 % respektive 32 

%. De som konsumerar rättvisemärkt är därmed överlag något yngre i förhållande till hela stickprovet. 

 

När vi tittade på inkomsten för dem som konsumerar rättvisemärkt så såg vi att bland dem så återfanns 

58 % i klassen 21-30 tkr, 33 % i 31 – 40 tkr, 8 % i 11 – 20 tkr och ingen tillfrågad i någon av klasserna 

över 40 tkr. Totalt sett så var spridningen ganska likartad, med undantaget att i stickprovet fanns 14 % 

i de två högsta inkomstklasserna. Detta innebär att de som konsumerar rättvisemärkt i högre 

utsträckning återfinns i de lägre inkomstklasserna och detta visas i figur 3 nedan. Trots detta så har alla 

som konsumerar rättvisemärkt universitetsutbildning och motsvarande andel är i hela stickprovet ca 85 

%. Därför har det varit svårt att testa om utbildning påverkar då det i vårt stickprov finns en 

överrepresentation av högutbildade. Ungefär lika många anställda på filosofiska fakulteten och 

tekniska fakulteten konsumerar rättvisemärkt och detta stämmer överens med stickprovet där vi har 
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ungefär lika många i båda dessa kategorier. Det finns således inget som stärker den tes som beskrevs 

ovan i kapitel 3 att institutionstillhörighet (och därmed ämnestillhörighet) påverkar konsumtion av 

rättvisemärkt kaffe. 
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Figur 3. Alla representerar stickprovet som helhet och rättvisemärkt står  

               för dem som konsumerar rättvisemärkt av de tillfrågade. 

 

Av dem som konsumerar rättvisemärkt är fler gifta/sambo (92 %) än i stickprover överlag (74 %) och 

hälften av dem som konsumerar rättvisemärkt har inga barn jämfört med cirka en tredjedel bland alla. 

När det gäller släktrelationer så har kring 60 % angivit att de träffar sina släktingar ibland i båda 

grupperna. Det är vanligare bland dem som konsumerar rättvisemärkt att man bara träffas vid högtider 

medan i hela stickprovet är fler mer integrerade i varandras liv. Väldigt få (9 %) bidrar ekonomiskt till 

sin släkt och inga av dem som uppgett att de gör det konsumerar rättvisemärkt. Trots att vi använt oss 

av många variabler för att testa hur familj kan påverka är det svårt att ge ett sammanfattande utlåtande 

åt något håll. 

 

6.2.2 Övriga faktorer 

Som figur 4 nedan visar så finns det en övervägande del vänstersympatisörer bland 

rättvisemärktkonsumenterna, 66 % när Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet räknas 

tillsammans jämfört med 16 % som sympatiserar med högerblocket Centern, Folkpartiet, 

Kristdemokraterna och Moderaterna. I hela stickprovet är det fler högersympatisörer (42 %) än 

vänstersympatisörer (34 %). Vidare har fler också uppgett att en omfördelning av världens resurser är 

viktigare än individuell valfrihet, genom att denna andel är 67 % för dem som konsumerar 

rättvisemärkt jämfört med 31 % av samtliga. Både att en individ sympatiserar mer med partier till 

vänster och har en socialistisk ideologi har signifikanta positiva samband med valet att köpa 

rättvisemärkt kaffe.  
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Figur 4. Alla representerar stickprovet som helhet och rättvisemärkt står 

               för dem som konsumerar rättvisemärkt av de tillfrågade. 

 

Vi såg att fler av dem som konsumerade rättvisemärkt brydde sig mer om mänskliga rättigheter 

jämfört med resten av stickprovet (25 % jämfört med 14 %) och detta visas i figur 5 nedan. Flertalet 

hade dock svarat att familj var viktigast (33 %), men mänskliga rättigheter fungerar ändå som en 

signifikant förklaringsvariabel i slutmodellen.  
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Figur 5. Alla representerar stickprovet som helhet och rättvisemärkt står  

               för dem som konsumerar rättvisemärkt av de tillfrågade. 

 

I frågan rörande moralfilosofi så fanns både i stickprovet sett till sin helhet och om man tittar på dem 

som konsumerar rättvisemärkt en jämn fördelning mellan svarsalternativen mitten(likgiltig mellan 

alternativen), idealist och relativist. En person som anser att det finns universella normer och 

värderingar är mer idealistisk medan en person som har ett situationsanpassat beteende kan betraktas 

som en relativist. Det finns därför inget i denna undersökning som tyder på att moralfilosofi påverkar 

valet att konsumera rättvisemärkt kaffe.  
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Väldigt få av de tillfrågade svarade att de var engagerade i föreningsliv eller politiskt aktiva, vilket 

gjorde att det skulle bli svårt att inkludera dem som förklaringsvariabler i modellen.  Det fanns inte 

heller några större skillnader mellan de som konsumerar rättvisemärkt och de övriga konsumenterna 

gällande fritidsintressen. De flesta valde alternativ som att umgås med vänner, träna och annat. Ca 17 

% av rättvisemärktkonsumenterna var engagerade i föreningsliv och denna siffra jämförs med ca 16 % 

i hela stickprovet. Endast en person i hela stickprovet var politiskt aktiv och denna konsumerade inte 

rättvisemärkt, så där finns inget samband överhuvudtaget. När det kom till frågan om signalering så 

var resultatet väl överensstämmande i båda grupperna, ca 70 % svarade nej och några få svarade ja 

eller ibland. Detta verkar således inte vara en viktig faktor oavsett vilken sorts kaffe man köper.  

 

När det gäller vilka faktorer som påverkade val av kaffe och valet att konsumera rättvisemärkt finns 

vissa skillnader, som framgår av figur 6 nedan. Majoriteten av alla svarade att smaken var viktigast i 

valet av kaffe (83 % av rättvisemärktkonsumenterna och 62 % i hela stickprovet). Alla som 

konsumerar rättvisemärkt svarade att det var de humanitära skälen som var orsaken, medan i hela 

stickprovet var det ca hälften som svarade att detta var skälet. Det var fler av dem som konsumerade 

rättvisemärkt som ansåg att smak och kvalitet var ett skäl till varför de köper rättvisemärkt (58 %) än 

bland dem som inte konsumerade rättvisemärkt men ändå svarat på denna fråga (20 %). Ingen av dem 

som konsumerar rättvisemärkt har uppgett att skälet att det speglar personligheten är viktigt och trots 

detta är den en av variablerna som har en positiv korrelation med rättvismärkt. Detta kan bero på att 

väldigt få i stickprovet svarat att denna faktor spelar roll (4 %) samtidigt som väldigt få konsumerar 

rättvisemärkt. Då båda är dummyvariabler blir det många nollor och få ettor i båda variablerna och 

således en positiv korrelation. Vidare framstår pris som en faktor av liten betydelse för 

kaffekonsumtion. Intressant är dock det faktum att fler anger detta som skäl till att köpa rättvisemärkt 

kaffe (25 %) i jämförelse med dem som konsumerar annat kaffe (ca 19  %).  

 

 



 

31 

Faktorer till val av kaffe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
P

ri
s

S
m

a
k

R
o

st
n

in
g

F
ö

rp
a

ck
n

in
g

R
e

k
o

m

A
n

n
a

t

H
u

m
(R

M
)

K
v

a
li

te
t(

R
M

)

S
m

a
k

(R
M

)

S
p

e
g

la
r(

R
M

)

A
n

n
a

t(
R

M
)

Rättvisemärkt

Alla

19 

Figur 6. Alla representerar stickprovet som helhet och rättvisemärkt står  

                för dem som konsumerar rättvisemärkt av de tillfrågade. 

 

6.2.3 Jämförelse mellan rättvisemärkt och ekologisk konsumtion 

För att kunna dra ytterligare slutsatser kring hur de som köper rättvisemärkt skiljer sig från övriga 

kaffekonsumenter har vi också tittat på hur denna grupp har svarat i förhållande till de som köper 

ekologiskt kaffe. Vi har sett att rättvisemärkt och ekologisk konsumtion till viss del sammanfaller och 

därför vore det intressant att se om det finns tydliga samband eller skillnader mellan de som 

konsumerar rättvisemärkt och ekologiskt. 

 

I jämförelse med de personer som konsumerar rättvisemärkt är de ekologiska konsumenterna en aning 

mer jämt fördelade mellan de olika svarsalternativen. Det finns dock en lite större spridning gällande 

utbildningsnivå och inkomst. Dessa individer är övervägande miljöpartister och tycker att 

omfördelning av resurser är viktigare än möjlighet till individuell valfrihet, om än inte lika tydligt som 

för de som konsumerar rättvisemärkt. Bland de ekologiska konsumenterna finns en överrepresentation 

av idealister, d.v.s. att man följer sina principer när man fattar beslut. Det är färre av de ekologiska 

konsumenterna jämfört med hela stickprovet som tycker att mänskliga rättigheter och omvärld är 

viktigare än familj och bekantskapskrets. Endast 8 % tycker att mänskliga rättigheter är viktigare 

bland dem som köper ekologiskt och bland dem som konsumerar rättvisemärkt är det 25 % som tycker 

detta är viktigare. Det går därmed att säga att de som konsumerar ekologiskt bryr sig mer om sin 

familj och de som konsumerar rättvisemärkt bryr sig mer om mänskliga rättigheter och sin omvärld. 

 

Sammanfattning 

De individer som konsumerar rättvisemärkt är något yngre och i högre utsträckning kvinnor om de 

jämförs med hela stickprovet och har också uteslutande universitetsutbildning. Vidare är de allra flesta 
                                                 
19 För att se vad förkortningarna står för se bilaga 1 och 2, fråga 13 och 14. 
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gifta eller sambo och hälften av dessa konsumenter har inga barn. Majoriteten av dem är 

vänstersympatisörer och vidare är majoriteten även socialister. Orsaken till att de köper rättvisemärkt 

är främst humanitär, men även smak och kvalitet påverkar. Den logitmodell som skattades visade att 

variablerna vänster, kön, mänskliga rättigheter och smak och kvalitet var de variabler som skapade 

den, enligt oss, bästa modellen.  
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7. Analys 

Den nytta av att konsumera rättvisemärkt kaffe som en konsument upplever har sin grund i både yttre 

och inre faktorer. Pris, som är det som kanske i allra högsta grad brukar sammankopplas med de yttre 

faktorerna, visade sig som väntat inte vara viktigast för valet att köpa rättvisemärkt. Detta resultat 

överensstämmer med det Frey skriver om att de monetära faktorerna tenderar att överdrivas i den 

traditionella teorin. Dock så är det fler som anger pris som viktigt om de köper rättvisemärkt än om de 

inte gör det och detta är ett ganska förvånande resultat. De som inte väljer att konsumera rättvisemärkt 

gör förmodligen inte det enbart p.g.a. det högre priset utan av andra anledningar som inte undersöks 

här. Vidare så måste de som konsumerar rättvisemärkt antingen anse att kaffet trots det högre priset 

fortfarande är prisvärt eller så är det i valet bland utbudet av rättvisemärkt kaffe som priset spelar roll. 

Det är möjligt att resultatet kring prisets påverkan blivit annorlunda om en annan vara undersökts då 

kaffe verkar ha en oelastisk priselasticitet och således är en normal vara och möjligtvis en form av 

nödvändighetsvara. Detta innebär att oavsett pris så kommer individer att köpa kaffe och därför 

kommer även andra faktorer inverka på köpet. De yttre faktorerna kan också uttryckas via kaffets 

egenskaper i form av god smak och hög kvalitet och detta visade sig i undersökningen till viss del vara 

sammankopplat med valet att köpa rättvisemärkt kaffe. Kaffe framstår som en vara som många har en 

favoritsort av och förmodligen är det så att individer håller sig till sin favorit av vana och 

bekvämlighetsskäl eller helt enkelt för att smaken och kvaliteten är tillfredsställande. Detta kan 

resultera i att konsumenter inte byter sort till exempelvis rättvisemärkt p.g.a. farhågor för att det ska 

smaka annorlunda eller vara av sämre kvalitet. Precis som Becker menar så är tidigare konsumtion en 

viktig del när beslut fattas idag. När det dessutom går att visa sin omtanke för omvärlden genom att 

skänka pengar till välgörenhet eller intresseorganisationer är detta mer praktiskt för många än att ändra 

sina vanor och börja köpa rättvisemärkt kaffe.  

 

Det är tydligt att den inre motivationen som köp av rättvisemärkt kaffe skapar är viktigare än de yttre 

faktorerna. Denna studie visar att den främsta anledningen till att köpa rättvisemärkt kaffe är den 

humanitära. Detta visar sig också i form av att de som konsumerar rättvisemärkt i en trade-off 

situation i högre grad än både hela undersökningsgruppen och de som konsumerar ekologiskt anser 

mänskliga rättigheter vara viktigare än familjen. Eftersom en persons val att köpa rättvisemärkt inte 

kan ge upphov till någon mätbar skillnad för producenten så borde köpet vara sammankopplat med en 

sorts inre tillfredsställelse, likt den Frank menar att en medborgare som går och röstar upplever. Deci 

definierar inre motivation som att det är enbart aktiviteten i sig själv som skapar nytta och så är det 

delvis när en person köper rättvisemärkt. Det är förmodligen i köpsituationen den högsta nyttan 

upplevs medan själva kaffedrickandet i sig är mindre nyttoskapande. 
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Lancasters resonemang om att varor har egenskaper är något som blir tydligt i denna studie. Det går 

inte att beskriva allt kaffe som en homogen vara. Kaffet har egenskaper som vara, men det 

rättvisemärkta kaffet har ytterligare egenskaper som vissa konsumenter får en ökad nytta av. Denna 

ökade nytta måste på marginalen vara högre än den ökade kostnaden som köp av rättvisemärkt kaffe 

medför i from av ett högre pris, men även genom den högre sökkostnaden som köpet kan medföra. 

Dels så är utbudet av rättvisemärkt inte lika heltäckande som för vanligt kaffe och vidare är det att 

betrakta som en kostnad den tid som måste läggas ned på att ta reda på vad rättvisemärkt står för (där 

det sistnämnda exemplet visserligen skulle kunna betraktas som en ”sunk cost”). De ytterligare 

egenskaper som rättvisemärkt kaffe har medför en ökad nytta i form av en hög inre motivation hos 

konsumenten och detta är det främsta skälet bakom köpet av rättvisemärkt kaffe. 

 

Att en individ bryr sig om mänskliga rättigheter kan direkt kopplas till solidariskt och altruistiskt 

beteende. Det nyttomaximeringsproblem som den traditionella konsumentteorin beskriver är alltså inte 

tillräckligt för att beskriva konsumtionsvalet för rättvisemärkt kaffe. Det finns andra faktorer som 

spelar in och här blir den utvidgning i form av ett inkluderande av andras inkomster och nytta, som 

bl.a. Granström gör, aktuell. Då de humanitära skälen är viktiga både bland dem som konsumerar 

rättvisemärkt oftast och bland dem som gör det ibland så är det tydligt att andras nytta är viktigt för 

dem som väljer att konsumera denna vara. Det bör dock tilläggas att bland dem som är mer trogna 

konsumenter av rättvisemärkt i högre grad finns andra faktorer som spelar in vid köpet och att det 

därför är möjligt att humanitära skäl kan vara ett sådant standardsvar som alla anger. En möjlighet är 

att det är de humanitära anledningarna som är orsaken till att en individ börjar köpa rättvisemärkt och 

att denne sedan fortsätter göra det även är sammankopplat med en hög kvalitet och god smak.  

 

De som inte köper rättvisemärkt kan naturligtvis också vara altruister, men det är möjligt att de hellre 

vill ge upp sin inkomst till personer som står mer nära. Här återfinns den idé som bl.a. Hausman och 

McPherson presenterar kring att det finns en trade-off mellan att bry sig om sin familj och att tänka på 

resten av världen. I denna studie har vi inte funnit mycket stöd för att fallet skulle vara så. Alla anger 

humanitära skäl som viktigt för att köpa rättvisemärkt och fler bryr sig om mänskliga rättigheter bland 

dem som konsumerar rättvisemärkt, men de flesta av dem bryr sig ändå mest om sin familj. Om den 

lilla skillnaden som vi funnit här beror på att det finns en trade-off eller inte är svårt att besvara då 

ingen av våra övriga kontrollfrågor förstärker detta. För att kunna dra en slutsats hade det varit 

nödvändigt att få en tydligare skillnad gällande ekonomiskt bidrag och hur ofta man umgås med sin 

familj än vad vi fick. Visserligen har många av dem som konsumerar rättvisemärkt inga barn och detta 

är något som skulle kunna indikera att det finns en trade-off, genom att de som konsumerar 

rättvisemärkt på så sätt har en mindre familj. Det är möjligt att många upplever det som fel att 

prioritera mänskliga rättigheter framför sin familj, vilket kan utläsas av de kommentarer som 
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enkätsvaren innehållit om att det är svårt att besvara frågan, och att detta kan vara en orsak till att få 

svarat att mänskliga rättigheter är viktigast. 

 

Glazer och Konrad menar att signalering kan vara en viktig faktor när en individ väljer att skänka 

pengar till välgörande ändamål, men vi har inte funnit några sådana kopplingar i denna undersökning. 

Väldigt få personer överhuvudtaget uppger att deras köp av kaffe på något sätt skulle spegla 

personligheten eller påverkas av andras uppfattningar. Samtidigt inser vi att detta kan vara 

missvisande då signalering är något som kan ske omedvetet och dessutom inte är det skäl som en 

person helst anger. Det kan vara så att individer upplever det som oförenligt att svara att de köper av 

humanitära skäl samtidigt som de menar att köpet speglar personligheten, då det sistnämnda skälet i 

den kombinationen känns som ett egoistiskt tänkande. Det är möjligt att signalering av specifika 

egenskaper kan vara ett skäl till att köpa rättvisemärkt, men i denna studie finns inga direkta sådana 

kopplingar. Däremot kan ett indirekt samband utläsas av att de som konsumerar rättvisemärkt har 

gemensamma egenskaper och detta kan, men behöver inte, vara något som konsumenterna vill visa för 

omgivningen.  

 

Det finns som sagt vissa likheter hos dem som konsumerar rättvisemärkt och då är politisk uppfattning 

särskilt tydligt. Både sedd som enskild grupp, i jämförelse med hela stickprovet och i jämförelse med 

gruppen som konsumerar ekologiskt är resultatet entydigt. Undersökningen visar att politisk 

tillhörighet är en viktig förklaring till varför individer väljer att köpa rättvisemärkt. Detta är ett mycket 

intressant resultat och valet att konsumera rättvisemärkt framstår som ett viktigt sådant och som att det 

är ett aktivt ställningstagande. Konsumtionen framstår som en del av i alla fall den politiska 

personligheten hos individer. Det är ett val som bottnar i en ideologisk tillhörighet och som framstår 

som främst viktigt för ens egen skull och för de som får en bättre livssituation, men inte lika viktigt för 

att visa andra. 

 

Tidigare forskning har visat att en individs politiska uppfattning inte påverkar dennes konsumtion av 

rättvisemärkt (se 3.2.1 ovan). Detta har tidigare undersökts i USA, där definitionerna och 

representationen av de olika politiska ideologierna skiljer sig nämnvärt från Sverige. Detta medför att 

det är svårt att jämföra olika undersökningar gällande politisk uppfattning och dess påverkan på 

konsumtion av rättvisemärkta varor.  Det verkar dock som att de som kan klassificeras som mest till 

vänster, oavsett vilka ideologier som finns representerade, är de som kan sammankopplas mest med 

rättvisemärkt konsumtion. Vårt resultat är mycket tydligare än de som erhållits tidigare då vi funnit en 

skillnad i konsumtion av rättvisemärkt kaffe och inte som tidigare enbart en skillnad i kännedom om 

vad rättvisemärkt är. Detta kan bero på att de som sympatiserar med de partier som kategoriserats till 

vänster eller i vår mening är att betrakta som socialister inte finns representerade i lika hög grad i 

USA.  
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Utöver politisk uppfattning finns det även andra likheter hos dem som konsumerar rättvisemärkt och 

de framstår som en mer homogen grupp än de som konsumerar ekologiskt. Visserligen är det svårt att 

uttala sig om detta eftersom båda grupperna består av så få personer, men det finns ändå en liten 

skillnad. Det är möjligt att denna beror på att de ekologiska märkningarna är mer väletablerade och på 

så sätt når ut till fler och att det är rimligt att anta att i framtiden kommer rättvisemärkt som fenomen 

få en liknande utveckling. Homogeniteten hos dem som konsumerar rättvisemärkt visar sig till viss del 

i ett överensstämmande i de socioekonomiska och sociodemografiska egenskaperna. Som tidigare 

undersökningar också visat är de yngre och välutbildade överrepresenterade. En majoritet av dem som 

konsumerar rättvisemärkt i vår undersökning är mellan 26 och 40 år. Denna studie har dock inte fångat 

de allra yngsta konsumenterna (de i yngre 20-års ålder) och detta kan ha påverkat resultatet eftersom 

det kan vara så att det är de allra yngsta som bryr sig mest om trender. Det är möjligt att fler skulle ha 

svarat att de konsumerar rättvisemärkt om även den allra yngsta gruppen funnits representerad och 

bland dessa konsumenter kan det också finnas fler som har signaleringsmotiv bakom valet att 

konsumera etiskt.  

 

Då det i denna undersökning finns en överrepresentation av högutbildade är det svårt att veta om det är 

enbart detta faktum som orsakat att de som konsumerar rättvisemärkt har hög utbildningsnivå. Det 

skulle också kunna bero på att rättvisemärkt inte är tillräckligt etablerat för att nå ut till alla grupper 

och därför är det främst högutbildade som köper det. Om det hade funnits en ännu tydligare skillnad 

mellan dem som konsumerar ekologiskt och dem som konsumerar rättvisemärkt gällande 

utbildningsnivå så hade det varit aktuellt att diskutera om det finns skillnader mellan i hur stor 

utsträckning personer vet vad märkningarna symboliserar och huruvida detta bottnar i just 

utbildningsnivå.  

 

Resultatet visar att majoriteten av dem som köper rättvisemärkt är kvinnor och detta stämmer delvis 

med den tidigare forskning som finns. Den skillnad som funnits i denna studie är inte så stor, men det 

är ändock ett resultat som återkommer i flera liknande studier. Varför det är så att fler kvinnor väljer 

att köpa rättvisemärkt kaffe är svårt att besvara. Vi tror att det kan bero på att kvinnor är de som i regel 

har mer att säga till om när det gäller köp av livsmedel och det är möjligt att många män inte fattar 

sådana beslut och kanske inte heller känner till det rättvisemärkta alternativet.  

 

Inkomst har i tidigare forskning visat sig ha ett positivt samband med konsumtion av rättvisemärkta 

varor och detta stämmer inte riktigt med det vi har kunnat se i vår undersökning. Det är inte de med de 

allra högsta inkomsterna som konsumerar rättvisemärkt kaffe i vårt urval, utan det är fler bland dem 

med de lägsta inkomsterna. Dock bör det tilläggas att detta resultat är svårt att jämföra med andra 

studier då det främst är personer med högre inkomster som besvarat enkäten. Samtidigt är resultatet i 
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sig intressant då det tyder på att det inte finns ett strikt positivt samband. En förklaring till att få av de 

med de högsta inkomsterna inte konsumerar rättvisemärkt kan vara att den minskade begränsning som 

de har i budget jämfört med andra istället skapar en ökad begränsning i tid, vilka båda är relevanta 

begränsningar för en individs nyttofunktion. De med högre inkomster tenderar att ha sådana arbeten 

som kräver tid och därmed blir deras fritid tidsmässigt mindre och alternativkostanden för att ägna sig 

åt att fatta konsumtionsbeslut hög. Även det faktum att färre bland dem som konsumerar rättvisemärkt 

har barn kan bero på att tid är en viktig faktor för att individer ska välja rättvisemärkt och val av kaffe 

då blir något rutinmässigt utan någon större tanke bakom.  

 

Rättvisemärkningen är något som blivit mer och mer känt de senaste åren och samma sak gäller 

medvetenhet kring ekologiska och miljövänliga varor. Det förekommer alltmer reklam för 

rättvisemärkta varor och mediebevakningen har intensifierats, samtidigt som det anses modernt att 

vara en grön och medveten konsument. Vi ville försöka fånga detta i undersökningen och se om det 

fanns något samband mellan konsumtionen av rättvisemärkt kaffe och påverkan från omgivningen. Att 

konsumtion påverkas av omgivningen är något som bl.a. Ajzen hävdar. Det går dock inte att se några 

samband mellan omgivningens påverkan och val av kaffe, genom att det är väldigt få i hela stickprovet 

som har svarat att de köper kaffe p.g.a. rekommendationer. Dessa faktorer är dock svåra att mäta och 

konsumenter kan vara mer påverkade av sin omgivning än vad de själva är medvetna om. Individer 

tror att de inte bryr sig om reklam, media och andras åsikter men denna påverkan vara undermedveten. 

Att köpa rättvisemärkt har visat sig vara ett ideologiskt och högst personligt val och därmed är andras 

åsikter något som kanske inte helst anges som orsak. Det verkar vara viktigt för dessa konsumenter att 

skapa en positiv bild av sig själva gentemot sig själva, snarare än gentemot omgivningen. För att 

uttrycka detta i Beckers termer så framstår det sociala kapitalet som mindre viktigt, medan det 

personliga kapitalet väger tungt. Konsumtion av rättvisemärkta varor skapar inte en sådan 

uppskattning eller makt i en individs sociala nätverk att detta påverkar köpet. Det kan vara så att 

konsumtion av rättvisemärkta varor är mer belagt med hinder än icke-konsumtioin, d.v.s. bara de som 

verkligen står för Rättvisemärkts vision har tillräckliga skäl till att köpa. Ajzen menar att sådana 

upplevda hinder är vanligt förekommande hos konsumenter. Att det skulle finnas hinder stärks av att 

den ideologiska tillhörigheten är likartad för dem som konsumerar rättvisemärkt och att denna 

tillhörighet således är ett krav för att tillåtas konsumera. 

 

Resultatet visar att de som väljer att köpa rättvisemärkt kaffe varken har ett mer situationsanpassat 

eller principföljande beteende. Det fanns inte i frågan rörande moralfilosofi någon större skillnad i de 

angivna svaren mellan dem som konsumerar rättvisemärkt och bland övriga. Detta kan bero på att 

moralfilosofi främst blir aktuell i oetisk konsumtion, när moralen är mer avgörande. Dock så fanns det 

en skillnad mellan dem som konsumerar ekologiskt och övriga då en majoritet av dem uppger att de 

följer sina normer och principer vid beslutsfattande. Det är möjligt att detta beror på att det är lättare 
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att påverka i miljöfrågor, d.v.s. ha principer kring vad ett miljömedvetet beteende är och sedan följa 

dem. Det är lättare att ta bilen till jobbet eller källsortera än att hela tiden handla i enlighet med det 

som etisk konsumtion (rättvisemärkt) står för20. En konsument som väljer att avstå från sådana 

produkter som i sin tillverkning strider mot principer gällande mänskliga rättigheter eller enbart köper 

sådana varor som uppfyller vissa högt ställda krav får en relativt begränsad vardag. Då kan denne inte 

konsumera produkter från de företag som har barnarbete eller i övrigt dåliga förhållanden för sina 

anställda och dessutom måste tid ägnas åt att ta reda på vilka som uppfyller kraven. Av denna 

anledning kan det vara så att de som köper rättvisemärkt kaffe inte har någon specifik moralfilosofi, 

varken tror att det finns ett enda rätt eller att varje situation kräver sitt beslut, utan att det är andra 

faktorer som är viktigare i valet av kaffesort.  

 

I inledningen beskrivs det glapp som har visat sig finnas mellan betalningsviljan för rättvisemärkta 

produkter och de faktiska köpen av dem. Efter att ha gjort denna undersökning inser vi att det är mer 

än bara en monetär vilja som krävs för att individer ska välja att köpa rättvisemärkt kaffe. Eftersom 

konsumenter har råd så svarar de att de kan tänka sig att betala ett högre pris, men i den faktiska 

valsituationen resonerar de annorlunda. Då är det andra faktorer som avgör betalningsviljan och det är 

den inre tillfredställelsen som är avgörande. Slutsatsen av denna studie blir att ideologisk tillhörighet 

är viktig för valet att konsumera rättvisemärkt. Unga, välutbildade och kvinnor är överrepresenterade 

grupper bland dem som konsumerar rättvisemärkt. Vidare är synen på mänskliga rättigheter 

betydelsefullt och de humanitära skälen är en stor del i beslutsprocessen, medan de yttre egenskaperna 

hos det rättvisemärkta kaffet främst är aktuella i form av smak och kvalitet. Dessa slutsatser 

sammanfattas i nyttofunktionen nedan: 

 

Ui = U (X, Uj, ZRM, Pi) 

 
 
 

 
 

Smak och kvalitet kan sammankopplas med varan (rättvisemärkt kaffe) medan humanitära skäl och att 

bry sig om mänskliga rättigheter hör ihop med det rättvisemärkta kaffets egenskaper och nyttan från 

andras välbefinnande. Inre motivation är sammankopplat med varans egenskaper och den personliga 

faktorn och likaså de sociodemografiska/socioekonomiska egenskaperna samt politisk uppfattning kan 

kopplas till det personliga kapitalet. 

                                                 
20 Se kapitel 1.3.1 

Smak & kvalitet Humanitära skäl 
Mänskliga rättigheter 

Inre motivation Kvinna 
Ung 
Högutbildad 
Politisk uppfattning(vänster) 
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Bilaga 1 Svarsfördelning  
1) 47% Män  51% Kvinnor  2% Bortfall 
 
2) 3% 25 eller yngre 51% 26-40  32% 41-55 
 14% 56 eller äldre  
 
3) 2% Grundskola 11% Gymnasium 85% Universitet
 2% Bortfall 
 
4) 34% Filfak  37% Tekfak  25% Annat 
 4% Bortfall 
 
5) 10% 11-20 tkr  45% 21-30  31% 31-40 
 12% 41-50  2% 50 tkr eller mer 
 
6) 74% Sambo/gift 23% Ensamstående 3% Särbo  
 
7) 35% Inga barn  36% 1-2 st  23% 3-5 st 
 6% Bortfall 
 
8) 7% Träffas aldrig 63% Träffas ibland 11% Träffas vid högtider 
 19% Stor del av varandras liv 
 
9) 9% Ja  90% Nej  1% Bortfall 
 
10) 11% V  10% S  13% Mp 
 4% C  2% Kd  8% Fp 
 28% M  5% Inget parti  2% Blandning av flera
 3% Annat parti 12% Vet ej  2% Bortfall 
 
11) 23% Utövar sport 16% Engagerad i förening 43% Träna 
 10% Musik  71% Umgås m. vänner 1% politiskt aktiv
 34% Annat 
 
12) 24% Ekologiskt 12% Rättvisemärkt 11% Gevalia 
 20% Zoégas  9% Löfbergs lila 2% Butiksspecifikt
 19% Annat  15% Köper inte kaffe 
 
13) 19% Bra pris  62% Smaken  19% Rostningen
 4% Rekommendation 4% Förpackningen 19% Annat  
 
14) 11% Smak  51% Humanitära 4% Speglar min person.
 9% Kvalitén  4% Annat 
 
15) 4% Ja  73% Nej  8% Ibland 
 1% Vet ej  14 % Bortfall 
 
16a) 32% liberal  30% mitten  31% socialist     7% bortfall 

b) 36% idealist  22% mitten  37% relativist     5% bortfall 
c) 13% MR o omvärld 30 % mitten  41% vän/fam      6% bortfall 
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Bilaga 2                                 Enkät för C-uppsats inom Nationalekonomi 
Enkät 
1) Kön:                      Man              Kvinna

2) Ålder:        25 eller yngre                 26-40                      41-55         56 eller äldre

3) Utbildning:          Grundskola        Gymnasium         Folkhögskola        Universitet 

(Högsta avslutade/pågående)     eller högskola

Annat, nämligen…………………

4) Yrkesområde: Doktorand, lektor, adjunkt, professor inom fil fak

Doktorand, lektor, adjunkt, professor inom tek fak

Doktorand, lektor, adjunkt, professor inom utbildningsvetenskap

Administration

Restaurangpersonal

Student

Annat, nämligen………………………………….

5) Inkomst / månad:                0-10 tkr        11 tkr - 20 tkr             21 tkr - 30 tkr        31 tkr - 40 tkr

        41 tkr - 50 tkr                50 tkr <

6) Familjesituation:             Sambo/gift                 Särbo           Ensamstående

7) Barn:                       Inga                  1-2 st                           3-5 st              5 eller fler

8) Hur skulle du beskriva ditt förhållande till din släkt (personer utöver föräldrar, barn och syskon)?

                                                Vi träffas aldrig                     Vi träffas endast vid högtider

       Vi träffas ibland och har kontakt då och då                Vi är en stor del av varandras liv

9) Bidrar du ekonomiskt till släkt/familjemedlemmar utöver dina barn? ja nej

10) Vilket av nedanstående politiska partier känner du mest sympati med?

                          Vänsterpartiet              Socialdemokraterna           Miljöpartiet      Centerpartiet

                   Kristdemokraterna                              Folkpartiet     Folkpartiet         Moderaterna           Inget parti

           Blandning av flera, nämligen ……………………………………           Annat parti, nämligen……………………
             Vet ej
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11) Vilka är dina fritidsintressen? (Kryssa i de två alternativ som är viktigast)

                 Utövar någon sport Engagerad i föreningsliv                     Träna                Musik

Umgås med vänner och familj                     Politiskt aktiv                    Annat

12) När du köper kaffe, vilken sort köper du oftast? Kryssa endast i ett alternativ 
(om du kryssar i ekologiskt eller rättvisemäkrt, kryssa ej i märke)  (Om du ej köper kaffe hoppa till fråga 16)

        Ekologiskt       Rättvisemärkt              Gevalia                    Zoégas      Löfbergs lila

               Butiksspecifikt märke (Coop, ICA)                Annat      Köper inte kaffe

13) Vilka faktorer påverkar ditt val av kaffe?

           Bra pris               Smaken  Förpackningen     Rekommendation från andra

     Rostningen                  Annat

14) Om/när du köper rättvisemärkt kaffe, av vilka skäl köper du? 

               Smak                              Humanitära/medmänskliga           Speglar min personlighet

         Kvalitén        Annat, nämligen ……………………….

15) När du köper kaffe, tänker du på vad andra tycker?

                    Ja                       Nej                Ibland                      Vet ej

16) Tag ställning till i vilken mån du håller med om följande påstående genom att göra en  
avvägning mellan dem. Sätt ett kryss på linjen där du tycker att påståendet får lämplig betydelse

Tack för din medverkan! Vänligen lägg enkäten i den utplacerade insamlingslådan.
/ Anna och Emma

Det är viktigt att i så hög 
grad som möjligt kunna 
påverka sin egen 
livssituation och välfärd

Det är viktigt att 
omfördela jordens 
resurser så att alla har 
samma förutsättningar

Jag följer alltid mina 
normer och principer

Mänslika rättigheter och 
min omvärld är viktigt

Min familj, 
bekantskapskrets, släkt 
och vänner är viktiga

Jag anpassar mitt 
beteende till varje 
situation
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Bilaga 3 

Följebrev 

 Angående ”Enkät för C-uppsats inom Nationalekonomi” 

 

Du har i dagarna fått denna enkät i ditt postfack. Oavsett om Du besvarat enkäten eller inte vill vi ge 

dig en bakgrund till de ställda frågorna och till enkätens syfte. Vi avser att i vår C-uppsats undersöka 

vilka faktorer som påverkar efterfrågan på rättvisemärkt kaffe. Vi har gjort en omfattande 

litteraturstudie av tidigare forskning för att kunna fastställa vilka faktorer som kan vara viktiga. Där 

har vi bl.a. funnit att inkomst, politisk uppfattning och familjestorlek/-förhållande kan påverka om 

man väljer att konsumera rättvisemärkt kaffe eller ej. Utifrån detta har vi sedan utformat denna enkät. 

Anledningen till att vi vänder oss till er på IEI är att vi tror att det finns en lämplig variation i flera av 

de förklaringsfaktorer som vi valt att undersöka. IEI är en stor institution där det finns både män och 

kvinnor och olika åldersgrupper, yrkesområden samt grader av utbildningsnivå. 

 

 

 

Vi är hemskt tacksamma för alla svar vi får in. Om ni har frågor eller synpunkter hör gärna av er till 

oss. 

 

 

 

Anna Weinholt (annwe765@student.liu.se) 

Emma Neuman (emmne630@student.liu.se) 
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Bilaga 4 

Variabel Kodning  

Kön 1 om kvinna 0 om man 

Ålder 1 om under 41 år 0 om 41år eller äldre 

Utbildning 1 om högre än gymnasium 0 om gymnasium eller lägre 

Filfak 1 om anställd vid filosofiska 

fakulteten 

0 annars 

Tekfak 1 om anställd vid tekniska 

fakulteten 

0 annars 

Inkomst 1 om högre än 30 000 0 om 30 000 och lägre 

Civilstatus 1 om gift eller sambo 0 om ensamstående eller 

särbo 

Ej barn 1 om inga barn 0 annars 

1-2 barn 1 om 1-2 barn 0 annars 

Träffas sällan 1 om ingen kontakt eller 

endast kontakt vid högtider 

0 annars 

Träffas ibland 1 om träffas ibland 0 annars 

Ekonomiskt bidrag 1 om nej 0 om annat 

Vänster 1 om V, S, Mp eller blandning 

av flera av dessa  

0 om annat 

Höger 1 om M, C, Fp, Kd eller 

blandning av flera av dessa 

0 om annat 

Politiskt aktiv eller engagerad 

i förening 

1 om ja på något av dessa 

alternativ 

0 om annat alternativ 

Faktorer till köp av kaffe: 

Smak och/eller rostning  

1 om p.g.a. smak och/eller 

rostning 

0 annars 

Faktorer till köp av kaffe: Pris 1 om p.g.a. pris 0 annars 

Faktorer till köp av 

Rättvisemärkt kaffe: 

Humanitära/medmänskliga 

skäl 

1 om p.g.a. 

humanitära/medmänskliga 

skäl 

0 annars 

Faktorer till köp av 

Rättvisemärkt kaffe: 

Smak/kvalité 

1 om p.g.a. smak/kvalité 0 annars 

Faktorer till köp av 

Rättvisemärkt kaffe: Speglar 

personlighet/stil 

1 om speglar personlighet/stil 0 annars 

Signalering 1 om ibland eller ja gällande 

om man tänker på vad andra 

0 annars 
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tycker när man köper kaffe 

Liberal 1 om kryss till vänster 0 kryss till höger eller i mitten 

Socialist 1 om kryss till höger 0 om kryss till vänster eller i 

mitten 

Idealist 1 om kryss till vänster 0 om kryss till höger eller i 

mitten 

Relativist 1 om kryss till höger  0 om kryss till vänster eller i 

mitten 

Mänskliga rättigheter 1 om kryss till vänster 0 om kryss till höger eller i 

mitten 

Familj/vänner 1 om kryss till höger 0 om kryss till vänster eller i 

mitten 

 


