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Sammanfattning 

Attityd har setts som en tillförlitlig variabel i syfte att förutspå ett visst beteende. 

Undersökningar kring etiskt märkta livsmedel har dock funnit att en positiv attityd i många 

fall inte resulterar i ett positivt köpbeteende. För att utreda om ett sådant attityd-beteende-gap 

föreligger även gällande Fairtrademärkt kaffe genomför vi en enkätstudie där vi mäter 

attityden till Fairtrademärkt kaffe och jämför detta resultat med köpbeteendeobservationer. Vi 

finner en övervägande positiv attityd i enkätundersökningen men trots detta visar 

observationerna på en låg köpfrekvensen av Fairtrademärkt kaffe. Vi kan således konstatera 

att ett attityd-beteende-gap existerar i vår studie. Intervjuer genomförs sedan för att utreda 

tänkbara förklaringar till gapet och vi finner att den mest frekvent förekommande orsaken till 

gapet är att konsumenten väljer bekvämlighet framför etik och låter därigenom priset och 

smaken avgöra valet av kaffe vid köptillfället. Brist på information framkommer som en 

ytterligare orsak till attityd-beteende-gapet samt att konsumentens ofta väljer kaffe rutin- eller 

vanemässigt.  
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1. Inledning 

“Det här kaffet köper jag bara för att bjuda eventuella gäster på. Men jag brukar köpa 

Fairtrade, för den goda sakens skull.” – Kvinna, 60, 2012-12-10 

 

Citatet hämtar vi från ett av våra undersökningstillfällen i en livsmedelsbutik utanför Uppsala. 

Kvinnan vi observerat har precis valt ett kaffe, med ett för dagen nedsatt pris, men berättar 

strax därefter för oss att hon annars brukar köpa kaffe märkt med Fairtrade. Kvinnan skulle 

med stor sannolikhet säga sig ha en positiv attityd gentemot Fairtrademärkt trots att detta inte 

kommer till uttryck i hennes beteende. Det verkar alltså föreligga ett gap, mellan 

konsumentens attityd (vad den har för inställning gentemot en produkt) och beteende (om 

konsumenten köper varan eller inte), i denna situation och det är detta gap denna uppsats 

kommer att behandla.  

Konsumentens attityd har i teorin (Ajzen, 1991; Shaw & Shiu, 2003) ansetts vara en 

tillförlitlig variabel för att förutspå konsumentens köpbeteende, där en positiv attityd 

gentemot en produkt indikerar på framtida köp av denna produkt. Trots detta har 

konsumentundersökningar (Carrington, Neville & Whitwell, 2010; Coff, 2006, s. 4; 

Holmberg, Steingrimsdottir & Svensson, 2007) i praktiken visat att så inte alltid är fallet 

gällande etiskt märkta livsmedel. Många konsumenter besitter en positiv attityd till denna typ 

av produkter men trots detta är försäljningssiffrorna gällande etiska livsmedel låga (SCB, 

2012). Varför konsumerar vi då inte mer ekologiska och rättvisemärkta produkter trots vår 

positiva attityd gentemot dessa varor? En minskning av gapet mellan attityd och beteende 

gällande etiskt märkta produkter skulle naturligt leda till en ökad försäljning av dessa.  

 

Det finns idag ett ökat intresse hos många konsumenter för ökad kvalitet i produktionsleden 

samt omsorg om livsmedelsproducenter och miljö (Harrison, Newholm, & Shaw, 2005 s.16-

17). Harrison et al. (2005, s. 5) menar att konsumenter har börjat ifrågasätta sin egen roll i det 

konsumtionssamhälle vi lever i och att se konsumtion som en politisk angelägenhet har blivit 

ett allt vanligare synsätt. Många konsumenter har börjat reflektera över konsekvenserna av sin 

konsumtion (Harrison et al., 2005, s. 5; Shaw & Newholm, 2002). Många företag beaktar 

denna trend och försöker möta konsumenternas efterfrågan genom ett större miljö- och etiskt 

ansvar (Hartmann, 2011; Nicholls & Opal, 2005, s. 55). Märkningar som KRAV, Svanen, 

MSC och Bra Miljöval, som garanterar att produkterna är producerade med omtanke om 
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människa och miljö, verkar bli allt mer vanligt förekommande i livsmedelsbutikerna 

(Konsumentverket, 2012). Samtidigt som vi kan se ett ökat intresse för dessa frågor är 

konsumtionen av ekologiska och Fairtrademärkta livsmedel relativt låg (SCB, 2012). Det kan 

således antas vara långt ifrån alla konsumenter som värderar etiska märkningar högt när de 

väl står i butiken och ställs inför valet av produkt.  

En stor del av den tidigare forskning vi funnit har fokuserat på framför allt ekologiska men 

även rättvisemärkta livsmedel som sammansatt kategori (Carrington et al., 2010; Carrington, 

Neville & Whitwell, 2012; Harrison et al., 2005; Holmberg et al., 2007; Shaw & Newholm, 

2002). I vår uppsats vill vi dock skilja märkningarna åt för att närmare kunna studera hur ett 

eventuellt attityd-beteende-gap ser ut gällande en viss märkning. Bland de märkningar som 

framförallt ämnar garantera omsorg om producenterna i framställningen av livsmedlen är 

Fairtrademärkningen troligen den mest välkända (Yttra, 2012).    

 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och 

anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vidare garanterar 

märkningen att producenterna får ekonomisk ersättning som täcker produktionen och 

förbättrar producentens ekonomiska situation. Märkningen innebär även att hänsyn till miljön 

tagits under produktionen och att demokrati och organisationsrätten främjas i de områden där 

produktionen sker (Fairtrade Sverige, 2012).  

Bland Fairtradeprodukter är kaffe den vara som säljer mest i Sverige (Fairtrade Sverige, 2012) 

och svenskar, efter finnar, konsumerar mest kaffe per capita i världen 

(Naturskyddsföreningen, 2012). År 2011 konsumerade vi drygt 90 000 ton kaffe totalt i 

Sverige och av dessa utgjorde Fairtradekaffe endast 5,1 procent (Fairtrade Sverige, 2012). 

Trots detta tror vi, med tanke på den ökade etiska medvetenheten bland konsumenter 

(Carrington et al., 2010; Harrison et al., s. 5; Nicholls & Opal, 2005, s. 23), att det är betydligt 

fler än 5,1 procent av Sveriges kaffekonsumenter som besitter en positiv attityd gällande 

Fairtrademärkta produkter. Anledningen till att vi väljer att undersöka kaffe är dels för att 

avgränsa oss till en specifik produkt och dels för att kaffe är en relativt homogen vara där 

olika miljö- och rättvisemärkningar är vanligt förekommande. Vidare anser vi att det är 

intressant att studera kaffekonsumtion då Fairtrademärkt kaffe utgör den största 

försäljningsandelen av alla Fairtrademärkta produkter (Fairtrade Sverige, 2012). Således har 
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valet mellan Fairtrademärkt/icke-Fairtrademärkt kaffe en märkbar påverkan på den totala 

konsumtionen av Fairtradeprodukter. 

Vi ska i denna uppsats ta reda på hur kaffekonsumtens attityd och beteende gällande 

Fairtrademärkt kaffe ser ut. Syftet med uppsatsen är att, genom att kombinera en enkätstudie 

och observationer av köp utröna om ett gap föreligger mellan konsumenters attityd och 

beteende avseende Fairtrademärkt kaffe samt beskriva möjliga orsaker till detta gap. Våra 

frågeställningar är följande; finns det ett gap mellan attityd och beteende gällande konsumtion 

av Fairtrademärkt kaffe och vilka orsaker finns det till det eventuella gapet? 

Flera studier (Carrigan & Attalla, 2001: Eckhardt, Belk & Devinney, 2010, Grunert & Juhl, 

1995) stannar vid att undersöka gapet genom enkäter/intervjuer och låter respondenten själv 

svara på frågor kring dennes beteende. Denna uppsats kommer gå ett steg längre då 

konsumentens beteende vid köptillfället studeras och sätts i relation till den, i enkäten 

framkomna, attityden. Eftersom vi valt att studera en specifik märkning kan vår uppsats på ett 

tydligt sätt bidra med kunskap om hur attityder och köpbeteende gällande Fairtrademärkt 

kaffe ser ut. Om en positiv attityd gällande Fairtrade inte leder till ett positivt köpbeteende är 

detta vidare ett intressant problem ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Om konsumenten har 

en positiv attityd, men ändå inte väljer att köpa produkten, innebär detta att marknadsföringen 

måste riktas mer mot att påverka beteendet genom exempelvis pris, information, istället för att 

försöka påverka konsumentens attityd. Vi kommer i denna uppsats att presentera en rad 

faktorer som spelar in i valet av kaffe. Dessa faktorer kan sedan visa var i marknadsföringen 

företag bör lägga störst vikt för att på ett mer effektivt sätt påverka konsumentens beteende.  

Vidare anses marknadsundersökningar där företag undersöker konsumenters attityder 

gentemot en viss produkt, genom exempelvis internetenkäter, en metod som används för att 

företaget ska ha möjlighet att skapa en bild av hur konsumenterna ser ut och vad de 

efterfrågar. Undersökningarna förvänts ge svar på om konsumenterna kommer att köpa varan 

eller ej då attityden sägs vara något som kan användas som en indikation på köpvilja 

(Robbins, Judge, Shiffman, Lazar-Kanuk & Hansen, 2010, s. 36). Om det dock föreligger ett 

gap mellan konsumenternas attityd och deras beteende, riskerar dessa 

marknadsundersökningar att ge ett missvisande reslutat gällande konsumenternas benägenhet 

att konsumera en viss produkt. Om vi finner ett gap i vår undersökning kommer denna 
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uppsats visa att marknadsundersökningar, som mäter attityder, inte nödvändigtvis är ett 

passande verktyg för att förutspå konsumenternas framtida köp.  

2. Teori och tidigare forskning  

2.1. Bakgrund 

Marknadsföring som koncept tog sin början under 1950-talet då företag bytte fokus från att 

sälja produkter som företaget effektivt kunde tillverka, till att istället tillverka och sälja 

produkter som konsumenten efterfrågade. Marknadsföringskonceptet kom för företag att 

betyda en omstrukturering där konsumentens vilja och beteende blev ett nytt fokus (Turner & 

Spencer, 1997).  

Samtidigt som företag lade större vikt vid att tillverka de produkter som marknaden 

efterfrågade ökade också företagens behov av att kommunicera med konsumenter i syfte att 

förstå vilka behov konsumenterna besatt. Marknadsundersökningar har allt sedan 

efterkrigstiden kommit att spela stor roll för såväl företag och kommuner som statliga 

organisationer (Churchill & Iacobucci, 2010, s. 7-8). Marknadsundersökningar har idag 

kommit att bli en viktig del av företags strategiska planering och undersökningarna syftar till 

att ta reda på vilka potentiella kunder som finns, hur de ser ut, vad de efterfrågar och var de 

befinner sig. Churchill & Iacobucci (2010, s. 4-14) menar vidare att en väl genomförd 

marknadsundersökning i hög grad bidrar till strategiska marknadsföringsval då dessa 

undersökningar tillhandahåller företag och organisationer med essentiell information om vem 

den potentielle kunden är.    

Vad som gör att en individ uppvisar ett visst beteende har sedan 50-talet varit omdiskuterat 

och en fråga som legat i fokus för såväl psykologiska som företagsekonomiska studier (Cohen 

& Chakravarti, 1990). Att utreda hur individer tar till sig information och hur denne lär sig 

agera har varit ett sätt att försöka förutse en individs beteende (Robbins et al., 2010, s. 213-

217). Forskning kring hur konsumentens inlärningsprocess ser ut kan delas upp i 

beteendeinlärningsteorier och kognitiva inlärningsteorier. Teorier som berör stimuli och 

respons, alltså hur personer kan påverkas att besvara en signal med ett önskvärt beteende, har 

varit centralt för beteendeinlärningsteorier. För kognitiva inlärningsteorier har människan som 

problemlösare stått i centrum och marknadsförare har inom denna gren sett på en individs 
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lärande som en komplex mental process där fokus legat på att skapa motivation för 

konsumenten i syfte att uppmuntra ett önskvärt beteende (Robbins et al., 2010, s. 213-231). 

Vidare har frågor som exempelvis vilka i en individs omgivning som påverkar och motiverar 

denne att agera på ett visst sätt, hur olika stimuli kan göra att en person uppvisar ett önskvärt 

beteende samt vilka medel som kan användas för att öka sannolikheten för att dennes beteende 

upprepas varit några av de frågor som forskare sökt svar på (Cohen & Chakravarti, 1990).   

2.2. Gapet mellan attityd och beteende 

Ajzen (1991) utvecklade en teori, som kom att kallas ”teorin om planerat beteende”. Teorin 

förklarar de bakomliggande faktorer som avgör hur en individs attityd ser ut och påverkas 

samt hur attityden vidare kan förklara en individs beteende. ”Teorin om planerat beteende” 

har länge legat till grund för forskning kring konsumentbeteende (Cohen & Chakravarti, 

1990; Grunert & Juhl, 1995; Robbins et al., 2010, s. 261; Shaw & Shiu, 2003). Dessa forskare 

har argumenterat för att om en konsument har en positiv attityd till en viss produkt är 

sannolikheten också stor att hon väljer just denna produkt vid köptillfället. Det som avgör en 

persons intention, och som i slutändan bestämmer hur personen kommer att agera, är 

attityden. Attityden består av följande; attityd till beteende, subjektiv norm, samt 

konsumentens uppfattade kontroll över beteendet (Ajzen, 1991). Denna bakomliggande 

attityd leder sedan vidare till en intention att agera och denna intention förväntas sedan i sin 

tur leda vidare till ett beteende.  

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Teori om planerat beteende. Översatt från Ajzens modell (1991)  
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Attityd till beteende innebär att personen utvärderar olika beteendealternativ och sedan väljer 

det som förväntas leda till det mest gynnsamma resultatet för individen. Subjektiv norm 

innebär att individen lyssnar till sina referenspersoner, alltså de personer (till exempel vänner 

och familj) vars åsikter är viktiga för individen. Referenspersoners åsikter bidrar således till 

skapandet av en attityd.  Den tredje faktorn som bidrar till att skapa en attityd är personens 

uppfattade kontroll över att kunna välja en viss vara och bestäms av bland annat tillgång till 

tid och pengar (Ajzen, 1991). 

Pilarna mellan de tre bakomliggande faktorerna till vänster i modellen visar att dessa är tätt 

sammanlänkade och påverkar varandra. Den streckade linjen mellan ”uppfattad kontroll” och 

”beteende” visar att denna faktor är avgörande för att beteendet överhuvudtaget ska kunna äga 

rum.  

I syfte att förklara hur en konsuments attityd och beteende hänger samman gällande 

konsumtion, och mer specifikt konsumtion av etiskt märkta produkter, utvecklade Harrison et 

al. (2005) Ajzens (1991) modell och lade till ytterligare två faktorer som anses ha inverkan på 

konsumentens attityd och således intention till beteende. Den första av dessa faktorer är 

konsumentens självbild som skapas av att konsumenten gör olika val mellan vem denne vill 

och inte vill vara (Shaw & Shiu, 2003). Genom bland annat symboler, som i detta fall den 

etiska märkningen, kan konsumenten skapa, vidhålla och uttrycka dennes olika identiteter 

(Elliott & Wattansuwan, 1998). Den andra faktorn som Harrison et al. (2005) kompletterar 

Ajzens (1991) modell med är vilken etisk skyldighet konsumenten känner gällande ett 

köpbeslut och huruvida konsumenten väger in detta i sin intention (Harrison et al., 2005, s. 

139-141).  

Nedan presenteras Shaw & Shius (2003) modifierade teori om planerat beteende där vi valt att 

förtydliga vilka delar Shaw & Shiu (2003) kompletterat Ajzens (1991) teori med genom att 

dessa gråmarkerats.  
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Modell 2. Modifierad teori om planerat beteende. Översatt från Shaw & Shius modell (2003).  

Enligt modellen förväntas attityden alltså vara den avgörande faktorn i konsumentens 

slutgiltiga köpbeteende. Om en konsument besitter en positiv attityd till en produkt förväntas 

denne även uppvisa ett positivt köpbeteende i slutändan (Grunert & Juhl, 1995). Dock har ett 

antal forskare (Carrigan & Attalla, 2001; Carrington et al., 2010; Carrington et al., 2012; 

Holmberg et al., 2007; Roberts, 1996) upptäckt att så inte alltid är fallet. Konsumenter 

tenderar att värdera ekologiska och etiska produktattribut högt vid attitydundersökningar. 

Antalet tillfrågade konsumenter som uppger att miljö- och etiska produktattribut är viktiga är 

dock avsevärt större än antalet konsumenter som verkligen köper produkter med de nämnda 

attributen (Carrington et al., 2010; Carrington et al., 2012; Coff, 2006, s. 4; Holmberg et al., 

2007).  

Carrington et al. (2010) har uppmärksammat två olika gap i en konsuments köpprocess. Det 

ena gapet kan uppstå mellan konsumentens attityd och dennes intention medan det andra 

gapet kan uppstå mellan konsumentens intention och dennes beteende. Konsumenten kan 

alltså besitta en viss attityd till exempelvis etiska produktattribut men ha avvikande 

intentioner gällande köp av etiskt märkta produkter. Konsumenten kan även ha intentionen att 

köpa etiskt märkta produkter men avvika från dessa intentioner vid det faktiska köptillfället. 

Båda dessa gap är dock tecken på att det finns en skillnad mellan konsumentens attityd och 

dennes beteende, oavsett var i processen gapet uppstått. Vi väljer därför att markera de båda 
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potentiella gapen i nedan presenterad modell. Att försöka ta reda på om det eventuella gapet 

mellan attityd och beteende gällande konsumtion av Fairtradekaffe mer specifikt befinner sig 

mellan attityd och intention eller mellan intention och beteende ligger inte inom ramen för 

denna uppsats. Det vi snarare lägger fokus på är om ett eventuellt gap mellan attityd och 

beteende för konsumtion av Fairtrademärkt kaffe existerar och vilka anledningar detta 

möjligen kan bero på.  

 

Vi presenterar vidare Shaw & Shius (2003) modell igen men där vi nu valt att slå samman de 

faktorer som i modellen utgör konsumentens sammantagna attityd. Med grund i tidigare 

forskning utvecklar vi en modifierad modell som vidare kommer att ligga till grund för denna 

uppsats.  

 

Modell 3. Potentiellt gap mellan attityd och beteende. 

 

De fem faktorerna “attityd till beteende”, “subjektiv norm”, “uppfattad kontroll över 

beteendet”, “självbild” och “etiska förpliktelser” anses sammantaget utgöra en konsuments 

attityd (Shaw & Shiu, 2003). Då vårt syfte med denna undersökning delvis är att ta reda på 

om ett gap mellan konsumentens sammantagna attityd och dennes beteende existerar eller ej, 
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kommer vi i vårt fortsatta arbete fokusera på attityd som helhet. Vi kommer således inte att 

försöka utreda vilka faktorer som avgör om en konsuments attityd är positiv eller negativ. 

Detta på grund av att fokus i denna uppsats ligger på att utreda om ett gap mellan en attityd 

och beteendet existerar och inte vad som skapade attityden. 

2.3. Orsaker till ett attityd-beteende-gap 

Att en konsuments attityd inte leder till det förväntade beteendet kan bero på en rad olika 

omständigheter som exempelvis pris eller köpsituation. Nedan presenteras orsaker från 

tidigare forskning som kan förklara varför en konsuments positiva attityd inte kommer till 

uttryck vid valet av produkt.  

 

Etisk konsumtion är beroende av tillgång till information på gott och ont. Harrison et al. 

(2005, s.69-72) konstaterar att brist på information om en viss märkning eller en viss produkt 

vid köptillfället kan vara en av anledningarna till att konsumenten inte köper den produkt som 

denne trots allt har en positiv attityd till. I vissa fall kan dock information resultera i att det 

etiska köpbeteendet påverkas negativt som en följd av att konsumenten känner sig 

överväldigad av information (Carrigan & Attalla, 2001). Trots ett ökat intresse för etisk 

konsumtion anses valet mellan de olika produktmärkningarna komplicerat. Konsumenten är 

osäker på hur denne bör konsumera för att på bästa sätt bidra till en mer hållbar konsumtion 

och det kan vara svårt att avgöra om det är bättre att välja exempelvis närproducerat framför 

miljömärkt, vilket skapar förvirring för konsumenten vid köptillfället (Holmberg et al., 2007).  

Holmberg et al. (2007) menar att möjligheten att välja mellan flera olika produkter ofta anses 

leda till en ökad valfrihet för konsumenten, vilket brukar ses som något positivt. Dock anser 

sig konsumenten ofta ha svårt att se några större skillnader mellan två olika produkter och 

upplever snarare förvirring än valfrihet kring vilken produkt denne bör välja. Konsumenten 

kan uppleva svårigheter att veta vilka producenter som är etiska respektive oetiska och tror sig 

inte kunna påverka upplevda orättvisor genom sin konsumtion (Carrigan & Attalla, 2001; 

Carrington et al., 2010, Eckhardt, Belk & Devinney, 2010). 

Tidsbristen vid inhandling av livsmedel kan vidare vara en bidragande faktor till att 

konsumenten inte väljer etiskt märkta produkter (Holmberg et al., 2007). Konsumenten har 

inte alltid på förhand bestämt exakt vilka varor som ska inhandlas och vid tidsbrist väljs ofta 
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en vara som konsumenten direkt känner igen och som denne har tidigare erfarenhet av. 

Holmberg et al. (2003) menar även att en stressad konsument oftare ser till produktattribut 

som, exempelvis utseende, snarare än produktattribut som etiska märkningar vilka tar längre 

tid att samla information om.  

 

Carrington et al. (2010) menar att när konsumenten väl kommer till butiken har den positiva 

attityden till rättvisemärkta varor ibland “glömts bort” eller “försvunnit på vägen”. Även om 

konsumenten anser sig ta medvetna konsumtionsbeslut och anser att etisk konsumtion är 

viktigt tänker konsumenten inte alltid på att produktvalet kan bidra till en mer hållbar 

konsumtion. När den “medvetne” konsumenten kommer till butiken och köper exempelvis 

kaffe reflekterar denne inte över att detta är ett tillfälle att agera i enighet med den positiva 

attityden och väljer därför inte ett rättvisemärkt kaffe.  

Vidare kan en orsak till att konsumenten inte väljer rättvisemärkta varor vid köptillfället vara 

att valet av produkt sker på rutin. För att slippa ta ställning till all tillgänglig information vid 

köptillfället, väljer konsumenten att på rutin köpa de varor som denne brukar köpa. 

Konsumentens intention kan vara att handla mer rättvisemärkta livsmedel men väl i butiken 

sker valet av produkt rutinmässigt (Robbins et al., 2010, s. 77) och den etiska varan blir därför 

inte aktuell (Shaw & Clarke, 1999). Holmberg et al., (2007) menar att det kan ta tid att bryta 

ett vanemässigt beteende som konsumenten byggt upp för att göra konsumtionsvalen enklare, 

och att detta ofta kräver ett stort engagemang från konsumenten.  

 

Om vi utgår från att konsumenten har en positiv attityd gentemot Fairtrade men ändå väljer en 

annan produkt, kan detta bero på flera olika faktorer, som exempelvis att en annan vara har ett 

produktattribut som konsumenten värderar högre än den etiska märkningen. Konsumenten är 

generellt sett inte beredd att ta sig igenom för många obekvämligheter när denne ska 

konsumera en produkt och kommer med mindre sannolikhet att välja en etisk produkt om 

detta val innebär ökade kostnader i form av pris, sämre kvalité eller att konsumenten behöver 

leta efter den etiska varan (Carrigan & Attalla, 2001; Holmberg et al.. 2007; Shaw & Clarke, 

1999). Shaw & Clarke (1999) menar att även om konsumenten har ett intresse för etiska 

frågor och prioriterar etiska produktattribut högt går ändå mer traditionella inköpskriterier, 

som exempelvis smak och pris, före vid produktvalet.  

 

Konsumenten kan i efterhand rationalisera sitt beslut att inte välja en etisk produkt i enlighet 
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med den positiva attityden. Eckhardt et al. (2010) menar att konsumenten efter ett köp 

försvarar sitt val av en icke-etiskt märkt produkt genom att denne vill ha så mycket värde som 

möjligt för sina pengar och att konsumenten då väljer ett billigare alternativ, s.k. ekonomisk 

rationalisering. Alternativet att handla etiskt kan ses som lyxkonsumtion då priset på dessa 

produkter ofta är högre jämfört med andra varor. 

Eckhardt et al. (2010) menar även att många konsumenter väljer, medvetet eller 

undermedvetet, att ignorera tankar kring arbetsförhållanden för producenten och 

miljöpåverkan vid köptillfället för en produkt. Detta för att undvika obekväma tankar rörande 

exempelvis producenters dåliga arbetsförhållanden.  

 

Carrington et al., (2012) kommer fram till slutsatsen att konsumentens val bestäms bland 

annat utifrån vilka planer och vanor konsumenten har, hur villig hon är att göra vissa 

uppoffringar i samband med valet samt konsumentens sinnestillstånd vid tidpunkten för 

köpet. Som ovan visat kan attityd-beteende-gapet förklaras av en rad olika anledningar. 

Troligen kan både omständigheter i butiken så som pris och stress påverka valet av produkt. 

Vidare kan informationsbrist vid köptillfället, rutinmässigt beteende samt bekvämlighet vara 

möjliga orsaker till att konsumenten inte uppvisar ett beteende som överensstämmer med 

dennes attityd.  

Sammanfattningsvis presenterar vi ovan nämnda orsaker till ett eventuellt attityd-beteende-

gap genom följande modell: 

Modell 4. Eventuellt attityd-beteende-gap gällande Fairtrademärkt kaffe samt möjliga 

orsaker till gapet. 

Modellen visar att det föreligger ett eventuellt gap mellan konsumentens attityd gentemot 

Fairtrademärkt kaffe och dennes köpbeteende gällnande denna produkt.  
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I våra observationer och intervjuer kommer vi att undersöka om ovan presenterade orsaker 

verkar kunna ligga bakom det eventuella gapet mellan attityd och beteende vid konsumentens 

val av kaffe. Vi kommer att utreda vilken eller vilka av dessa orsaker som är vanligast 

förekommande samt om det verkar finnas andra orsaker till varför ett eventuellt gap existerar. 

3. Metod  

För att besvara våra frågeställningar, om det finns ett gap mellan attityd och beteende gällande 

Fairtrademärkt kaffe samt vilka orsaker som kan förklara gapet, valde vi att genomföra en 

tredelad undersökning för att därigenom kunna uppfylla vårt syfte med undersökningen.  

För att ta reda på hur kaffekonsumenters allmänna attityd gällande Fairtrade ser ut 

genomförde vi till att börja med en enkätundersökning. Flera studier stannar, som tidigare 

nämnt, här. Istället för att låta respondenten själv svara på frågor rörande dennes beteende 

genomförde vi observationer för att själva skapa oss en uppfattning om hur köpbeteendet 

gällande kaffe såg ut. Observationerna genomfördes i en större livsmedelsbutik med ett brett 

kaffesortiment. Till sist genomfördes intervjuer i samband med observationerna i syfte att ta 

reda på orsaker till det eventuella gapet mellan attityd och beteende gällande Fairtrademärkt 

kaffe.  

Anledningen till att vi valde att genomföra observationer av köpbeteende istället för att låta 

enkätrespondenten själv svara på frågor rörande dennes beteende var att skillnaden mellan 

vad respondenten säger att den gör och vad denne faktiskt gör kan vara stor. Detta kan ha att 

göra med självbilder som respondenten skapar som inte överensstämmer med verkligheten 

(Coff, 2006, s. 4-5). En alternativ undersökningsmetod hade kunnat vara att genomföra 

djupgående intervjuer för att utreda respondentens attityd och beteende samt orsaker till ett 

eventuellt gap. Detta kan ge en tydligare helhetsbild av hur respondentens attityd ser ut, hur 

denne påstår bete sig i olika situationer samt varför denne beter sig på detta sätt (Bryman & 

Bell, 2007, s. 504). När ett beteende ska mätas är dock observationer en bättre metod då 

respondentens påstådda beteende kan se ut på annat sätt i verkligheten (Bryman & Bell, 2007, 

s. 503; Coff, 2006, s. 4-5) 

För att på ett definitivt sätt kunna uttala oss om ett gap mellan en individs attityd och beteende 

gällande konsumtion av Fairtrademärkt kaffe, hade vi behövt genomföra en longitudinell 
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studie (Bryman & Bell, 2007, s. 60-62) alltså studera samma individer i både enkäten och 

observationen. Anledningen till att vi dock inte ville kombinera tid och plats för enkäten och 

observationen, och därför genomförde dessa två undersökningarna vid olika tillfällen och på 

olika platser, var för att konsumenten inte skulle befinna sig i köpbeslutsprocessen vid 

tillfället för enkätundersökningen. Med stöd av tidigare forskning tror vi att många 

konsumenter besitter en positiv attityd gentemot Fairtrade, men att denna attityd påverkas och 

förändras, av olika tidigare presenterade anledningar, vid tillfället för köpet. Därför ville vi 

försöka fånga upp den inneboende attityden vid en tidpunkt där dessa två situationer var 

tydligt åtskiljda. Om vi hade haft möjlighet att följa respondenten från enkättillfället till dess 

att denne besökte en livsmedelsbutik för att köpa kaffe hade vi tydligt kunna se om denna 

individ uppvisade ett gap mellan attityd och beteende gällande Fairtrademärkt kaffe. Detta 

ansågs dock inte genomförbart. För att ändå ha möjlighet att skapa oss en uppfattning om ett 

gap mellan attityd och beteende gällande Fairtrademärkt kaffe existerar, använde vi oss av ett 

så stort antal enkäter och observationer att vi kunde se ett mönster i resultaten av dessa.  

3.1. Enkät 

Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s. 176-177) menar att enkätundersökningar ger forskaren 

möjlighet att få svar på frågor som exempelvis vad respondenterna anser, hur många som 

anser något samt hur avgörande dennes åsikter är gällande ett visst beslut. De frågor vi ville 

få besvarade genom undersökningen av kaffekonsumenters attityd till Fairtrademärkt kaffe 

handlade om vad konsumenter anser om Fairtrademärkt kaffe, hur många som anser sig ha en 

positiv attityd till Fairtrademärkt kaffe och hur avgörande Fairtrademärkningen var vid valet 

av kaffe. Därmed ansåg vi enkätundersökning som lämplig metod för att besvara våra frågor. 

För att kunna bilda oss en tydlig uppfattning i ovan nämnda frågor ville vi fånga upp attityder 

från en så stor och heterogen grupp respondenter som möjligt. Vi valde att använda oss av en 

enkätundersökning för att på ett effektivt sätt uppnå detta.  

Enligt ovan presenterad teori antas attityden vara direkt avgörande för konsumentens 

köpbeteende. Enkätfrågorna syftade till att mäta konsumentens attityd, oavsett vilka faktorer 

som skapat den, för att vi skulle kunna dra slutsatser om konsumentens sammantagna attityd 

till Fairtrademärkt kaffe. Vi valde alltså att inte försöka mäta vad som skapat respondentens 

attityd utan snarare hur den såg ut. 
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Enkäten bestod till största del av slutna frågor vilket gjorde att den insamlade datan blev 

lättare att hantera och sammanställa, till skillnad från om enkäten varit konstruerad med hjälp 

av öppna frågor (Trost, 2007, s. 74-77). Vi inledde enkäten med att respondenten fick svara på 

om den köper kaffe i livsmedelsbutik (fråga 1) som en kontrollfråga för att försäkra oss om att 

vår undersökning enbart besvarades av kaffekonsumenter. Därefter fick respondenten besvara 

frågor kring olika grupperingsvariabler. Dessa frågor (2-5) innefattade kön, ålder, 

utbildningsnivå och yrke. Detta gav oss möjlighet att kategorisera respondenterna och 

analysera spridningen i materialet. Respondenten fick sedan svara på i vilken livsmedelsbutik 

denne oftast köpte kaffe (fråga 6). Denna fråga gav oss möjlighet att ta reda på vilken 

livsmedelsbutik som var mest förekommande för respondentgruppen, då det var i denna butik 

vi sedan ville genomföra våra observationer. Enkäten innefattade även en fråga rörande hur 

mycket kaffe respondenten köpte per månad (fråga 7) för att återigen försäkra oss om att 

respondenten verkligen köpte kaffe.  

Frågorna 8-15 bestod av påståenden som utformades med hjälp av Likertskalor som är en 

beprövad metod för att mäta attityder (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2011, s.161; 

Saunders et al., 2012, s. 436; Trost, 2007). Respondenten fick besvara en rad påståenden 

kring Fairtrademärkt kaffe med hjälp av en sjugradig skala från “håller helt med” till “håller 

inte alls med”. Enligt Bryman (2011, s. 157) är Likertskalor vanligen utformade på en fem- 

eller sjugradig skala. Anledningen till att vi valde den senare var då vi ansåg att vi skulle 

komma närmare respondentens uppfattning om påståendet om denne gavs fler alternativ att 

välja mellan. Påståendena vi använde oss av var följande:  

 (fråga 8) ”Kaffet jag köper ska alltid vara Fairtrademärkt”  

 (fråga 9) ”Jag är villig att betala extra för ett kaffe med Fairtrademärkning”  

 (fråga 10) ”Fairtrade är en pålitlig märkning” 

 (fråga 11) ”Fairtrademärkningen höjer mitt uppfattade värde av kaffet” 

 (fråga 12) ”Om det inte fanns ett Fairtradealternativ i kaffehyllan skulle jag bli 

upprörd” 

 (fråga 13) ”Märket på kaffet (exempelvis Gevalia, Löfbergs Lila, etcetera.) är 

viktigare än Fairtrademärkningen” 

 (fråga 14) ”Om det inte finns något Fairtrademärkt kaffe i min livsmedelsbutik väljer 

jag att gå till en annan butik för att köpa kaffe” 
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 (fråga 15) ”Att jag väljer Fairtrademärkt kaffe får mig att känna mig som en bättre 

människa” 

Dessa påståenden ansåg vi sammantaget mätte respondentens attityd gentemot Fairtrademärkt 

kaffe. För att med hjälp av en enkätundersökning mäta något abstrakt, i detta fall 

konsumenters attityd, är det viktigt att försöka konkretisera frågeformuleringarna i enkäten 

(Jacobsen, 2002, s. 282-284). Detta försökte vi framför allt åstadkomma genom utformandet 

av fråga 8, 9 och 14. Vi valde även att inkludera ett negativt laddat påstående (fråga 13) för att 

kunna identifiera de respondenter som uppvisade skevhet i sina svar (Bryman, 2008, s. 157). 

Vid mätning av ett abstrakt begrepp menar Jacobsen (2002, s. 286-287) att det är viktigt att 

använda sig av mer än tre påståenden. Med detta i åtanke formulerade vi en rad påståenden 

som vi ansåg mäta respondentens attityd. För att försäkra oss om att enkäten mätte attityden 

delades enkäten ut till en testgrupp om 15 personer. Efter att personerna besvarat enkäten 

ombads de utvärdera och kommentera i vilken utsträckning de ansåg att enkäten mätte deras 

attityd på ett rättvisande sätt. Med hjälp av testgruppens respons kunde vi omformulera och 

tydliggöra påståendena i enkäten så att de på ett rättvisande sätt ansågs mäta respondentens 

attityd.  

Avslutningsvis fick respondenten med egna ord beskriva vad denne trodde att märkningen 

Fairtrade stod för, för att vi skulle kunna sätta respondentens attityd i förhållande till kunskap 

om märkningen. För att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt valde vi att enbart ha med en 

öppen fråga. Detta då ett stort antal öppna frågor kan leda till att respondenten inte känner 

tillräckligt engagemang för att ta besvara enkäten på grund av att denna typ av frågor är 

tidskrävande (Bryman, 2011, s. 254). 

När den slutgiltiga enkäten tagits fram (se Bilaga 1) startade datainsamlingsfasen. Vi valde att 

använda oss av påstana urval, alltså att enkäterna distribueras på stan (Christensen et al., 

2011, s. 133-134), då det inte fanns några färdiga register över kaffekonsumenter för oss att ta 

del av. Urvalet av respondenter var icke-slumpmässigt och vi valde att använda oss av 

systematiskt urval (Saunders et al., 2012, s. 261-264) där var tredje förbipasserande person 

ombads svara på enkäten. Anledningen till att vi valde att använda oss av ett systematiskt 

urval var då vi ville skapa spridning i materialet och samla in data från en så heterogen 

målgrupp som möjligt. Vi valde att enbart undersöka kaffekonsumenters attityd gentemot 

Fairtrademärkt kaffe och valde därmed bort de tillfrågade som inte konsumerade kaffe.   
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Vi delade ut enkäten under tre dagars tid och fick sammanlagt 221 svar. Vi valde att stå i en 

galleria i centrala Uppsala med olika typer av butiker. I gallerian finns kläd-, sport- samt 

prylbutiker, caféer och apotek, etcetera. Eftersom butikerna var både hög- och lågprisbutiker 

med varierade produktutbud ansåg vi att det fanns god möjlighet att få tag på en heterogen 

grupp respondenter i gallerian. Valet att stå inomhus motiveras med att det var en kall dag och 

att vi därför såg svårigheter med att få personer att bevara enkäten utomhus. Det kalla vädret 

tror vi gynnande vår undersökning då det var många som passerade i gallerian även om de 

inte skulle shoppa vilket ledde till att vi även nådde personer som normalt sett inte skulle 

befunnit sig i denna typ av miljö. Vi stod i gallerian en måndag kl. 10.30–13.30 samt 14.30–

18.00. På tisdagen befann vi oss i gallerian kl. 11.30–14.00 samt 15.00–18.45. Under 

onsdagen delades enkäten ut kl. 11.00–15.00 och 16.00–18.30. Genom att befinna oss i 

gallerian under olika delar av dagarna täckte vi in tidpunkter då olika typer av respondenter 

passerade. Under förmiddagarna upplevde vi att en större andel av gallerians besökare var 

pensionärer, jämfört med under lunch- och eftermiddagstimmarna då samtliga åldersgrupper 

fanns representerade. Vi uppskattade att i genomsnitt var 5:e tillfrågade person valde att 

besvara enkäten.  

De förbipasserande tillfrågades om de ville svara på en enkät från Uppsala universitet 

gällande kaffekonsumtion. Vi valde att undvika att nämna ordet Fairtrade då detta troligen 

skulle skapat bias då personer med intresse för Fairtrade sannolikt hade visat större 

engagemang för undersökningen, samtidigt som personer som var ointresserade eller negativt 

inställda till märkningen troligtvis hade valt att inte ställa upp. Vidare ville vi undvika de 

fakto att respondentens svar skulle kunna påverkas av vår fysiska närvaro. Vi bad därmed 

respondenten att gå undan och besvara enkäten i lugn och ro.   

 

3.2. Observation 

Observationerna utgjorde den andra delen av undersökningen och syftade till att vid 

köptillfället ta reda på hur stor andel av kaffekonsumenterna som valde ett Fairtrademärkt 

kaffe. Undersökningen bestod av icke-deltagande, systematiska observationer, (Christensen et 

al., 2011, s. 201; Saunders et al., 2012, s. 355) där vi på förhand bestämt under vilka tider och 

på vilka platser observationerna skulle genomföras. Som hjälpmedel för observationerna 

utformade vi ett observationsschema där vi fyllde i observationsobjektets uppskattade ålder, 

kön och val av Fairtrade- eller icke-Fairtrademärkt kaffe.  
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I denna del av undersökningen fick vi tillfälle att se vilket kaffe konsumenten verkligen valde 

i butiken, oavsett dennes attityd till Fairtrademärkt kaffe. Vi studerade konsumenternas val av 

kaffe utan att de visste om att de blev iakttagna för att utesluta att vi eventuellt hade någon 

inverkan på deras val.  

Den målgrupp vi riktade oss mot i vår observation var, som i enkäten, kaffekonsumenter av 

båda könen och i varierande åldrar. Valet av denna breda målgrupp motiveras med att alla 

konsumenter som köper kaffe medvetet eller omedvetet ställs inför valet mellan Fairtrade- 

eller icke-Fairtrademärkt kaffe och var således intressanta för vår studie. Vi valde att 

genomföra observationerna i den livsmedelsbutik som flest respondenter angav som den de 

oftast köpte sitt kaffe i, vilket visade sig vara ICA. Vi valde sedan att genomföra våra 

observationer och intervjuer i en större ICA-butik som hade ett brett kaffesortiment med bland 

annat Fairtradealternativ från olika kaffemärken. Vi befann oss i butiken en måndag kl. 

11.00–13 samt 14.00–15.00. Vid undersökningstillfället befann sig en stor andel kunder i 

åldrarna 50 till 80 år. För att observera konsumenter även i lägre åldrar valde vi att besöka 

butiken igen vid ett senare tillfälle mellan kl. 16.00–19.00 då vi hoppades att fler personer 

från en yngre målgrupp skulle befinna sig i butiken. 

Vi ville observera ungefär lika många personer som besvarat enkäten. Dock upptäckte vi att 

observationsobjekten under det första observationstillfället var en icke-heterogen grupp 

gällande ålder och vi genomförde därför ett andra observationstillfälle. Detta resulterade i att 

det totala antalet observationer var 324 stycken, ungefär dubbelt så många som antalet 

enkätsvar. 

Observation är den undersökningsmetod som ställer de största etiska kraven, särskilt i de fall 

när den som observeras inte är medveten om att den blir observerad (Holme & Solvang, 1997, 

s. 110). För denna studie var det viktigt att hålla vår roll som observatörer dold inför 

observationsobjekten då det finns flera skäl till att en person som vet att den blir iakttagen 

beter sig på ett annorlunda sätt än denne skulle ha gjort i en normal situation. Det kan 

exempelvis vara så att observationsobjektet vill tillfredsställa observatören eller att denne vill 

framstå på ett annat sätt än de vanligen gör (Jacobsen, 2002, s. 482). En undersöknings 

tillförlitlighet kan därför hotas av att personerna vet att de blir studerade. Vi var inte 

intresserade av individen, utan såg istället kaffekonsumenterna i butiken som en grupp. Det 

enda vi antecknade kring observationsobjekten var kön och uppskattad ålder. Det var alltså en 
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relativt låg detaljeringsgrad (Jacobsen, 2002, s. 486) på datan. Möjligheten att identifiera 

individer utifrån vår insamlade data är obefintlig. Anonymiteten innebar i detta fall att de var 

omöjligt att koppla information till upplysningar om enskilda personers identitet. Det är också 

viktigt att som observatör fundera över hur privat den insamlade informationen är (Jacobsen, 

2002, s. 486). I detta fall rörde det sig inte om en observation i ett fullständigt privat 

sammanhang utan i en butik där vem som helst kunde se vilket kaffe konsumenten valde. Vi 

ansåg därför inte att det fanns någon anledning att tro att personerna i fråga såg den insamlade 

informationen som känslig. Detta är dock inget vi med säkerhet kan uttala oss om. I detta fall 

värderade vi fördelarna vi kunde erhålla med att hålla observationerna dolda högre än de 

problem som observationsobjekten hade kunnat uppleva (Jacobsen, 2002, s. 483).  Det var 

heller ingen av de 44 personerna vi valde att informera om att de blivit observerade för att 

kunna genomföra intervjuer som uttryckte upprördhet eller missnöjdhet över detta och det 

tolkar vi som ett tecken på att dessa personer inte ansåg att vår insamlade information ansågs 

känslig. 

3.3. Intervju 

Ett tredje steg i vår undersökning bestod av att genomföra strukturerade intervjuer 

(Christensen et al., 2011 s. 169; Saunders et al., 2012, s. 374) med ett antal 

observationsobjekt i de livsmedelsbutiker vi besökte. Frågorna vi ställde var konstruerade på 

förhand och löd: “varför valde du just detta kaffe?”, “känner du till att det finns 

Fairtrademärkt kaffe?” samt “hur kommer det sig att du inte valde ett Fairtrademärkt kaffe?”. 

Intervjufrågorna valde vi i syfte att kunna besvara vår andra frågeställning kring vilka orsaker 

som ligger bakom det eventuella attityd-beteende-gapet. Vi frågade var tredje 

observationsobjekt om de kunde tänka sig att besvara ett antal frågor gällande 

kaffekonsumtion. Detta systematiska urval användes för att undvika risken att vi 

undermedvetet valde en homogen grupp intervjuobjekt (Christensen et al., 2011, s. 116). Som 

vid enkätundersökningen valde vi även vid intervjutillfället att undvika att nämna ordet 

Fairtrade när vi frågade observationsobjektet om denne ville medverka i en intervju. Detta för 

att undvika bias då personer med intresse för Fairtrade sannolikt hade visat större engagemang 

för undersökningen, samtidigt som personer som var ointresserade eller negativt inställda till 

märkningen troligtvis hade valt att inte ställa upp.  I genomsnitt valde var 4:e tillfrågad 

konsument att ställa upp i intervjun vilket sammanlagt genererade 44 intervjusvar vid 

observationstillfällena.  
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Intervjuerna fick begränsas till att enbart innefatta ett mindre antal frågor, detta på grund av 

den rådande situationen där respondenterna på plats blev utvalda till att delta i 

undersökningen. Intervjuerna blev således relativt korta. Om vi kunnat genomföra djupare och 

längre intervjuer skulle vi troligtvis fått fler intressanta reflektioner och anledningar till varför 

konsumenten valde det kaffe den gjorde.  

3.4. Bortfall  

Enkätundersökningen genererade 221 svar. En övervägande andel av de tillfrågade valde att 

inte besvara enkäten och detta tror vi till stor del berodde på att vi misstogs för att vara 

försäljare och att vi därav undveks, att många potentiella respondenter var stressade samt att 

många reflexmässigt sa nej till att delta i undersökningen. Då vi ändå anser att vi fick med en 

heterogen målgrupp i vår enkätundersökning, gällande kön, ålder, sysselsättning, utbildning, 

etcetera, tror vi dock inte att resultatet skulle sett annorlunda ut om vi fått in ytterligare svar. 

Vi såg dessutom ett så pass tydligt mönster i utfallet av enkäterna att vi inte finner anledning 

att misstänka att den relativt låga andelen respondenter påverkade vårt resultat. Det totala 

bortfallet av enkäter var 2,7 procent och berodde på att respondenten inte köpte kaffe i 

livsmedelsbutik. Dessa enkäter valde vi därmed att inte ta med i vårt underlag. Gällande de 

enkäter som inte var fullständigt ifyllda togs de obesvarade frågorna bort ur underlaget medan 

de besvarade frågorna togs med. 23 procent av enkäterna var ofullständigt ifyllda. I 

majoriteten av dessa fall var det dock endast en fråga som inte besvarats och därför ansågs 

dessa ändå kunna bidra till undersökningen. 12 procent av respondenterna angav, på fråga 16, 

svar som inte gick att tyda och dessa togs därför bort ur underlaget för denna fråga.  

 

I genomsnitt var 4:e person av de vi tillfrågade under observationstillfällena valde att delta i 

intervjun. Om fler personer hade valt att delta hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut och 

tydligare mönster i svaren hade kunnat utläsas. De som valde att inte delta förklarade att de 

hade bråttom eller att de inte ville delta. Samtliga genererade intervjusvar kunde användas i 

undersökningen.  
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3.5. Val av analysverktyg 

För att på ett grundligt och varierat sätt analysera den insamlade enkätdatan och dra slutsatser 

gällande respondenternas attityder till Fairtrademärkt kaffe i empirin använde vi oss bland 

annat av medelvärde, standardavvikelse och typvärde. Anledningen till att vi använde oss av 

medelvärde som analysverktyg var för att vi ville kunna dra generella slutsatser om 

respondenterna i urvalet (Körner & Wahlgren, 2012, s. 80-81). Typvärde som analysverktyg 

avslöjade det vanligast förekommande svaret och vi ansåg att detta var av intresse för vår 

undersökning. Typvärde är även ett lätt mått att förstå (Körner & Wahlgren, 2012, s.69-71) 

och gjorde det enkelt för oss att snabbt skapa en uppfattning av vad datan visade. 

Standardavvikelse beräknades för att få en uppfattning om spridningen i svarsalternativen. Vi 

valde att presentera relativa svarsfrekvenser för att förtydliga den insamlade datan (Körner & 

Wahlgren, 2012, s. 46-47). Vi sammanställde sedan, i relativa tal, hur stor andel av 

respondenterna som ansågs ha en positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

Fråga 9-15 användes som indikatorer för huruvida respondenten besatt en positiv attityd 

gentemot Fairtrademärkt kaffe eller inte. Svar från 5 till 7 på skalan tolkades för fråga 9-12 

samt 14-15 som en indikator på en positiv attityd då dessa påståenden var positivt laddade. På 

fråga 13 tolkades svar från 1 till 3 på skalan som en indikator på en positiv attityd då detta 

påstående var negativt laddat.  

Vi valde att inte använda oss av fråga 8, “Kaffet jag köper ska alltid vara Fairtrademärkt”, 

som ett mått på respondentens attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe. Detta då vi insåg att 

frågan uppfattades olika av personerna som deltog i undersökningen. Uppskattningsvis 20 

respondenter kommenterade detta påstående efter genomförandet av enkäten och menade att 

ordet “alltid” gjorde påståendet otydligt. Det visade sig att somliga lade mer vikt vid ordet 

“alltid” och svarade därför en etta, trots att de påstod att de ofta köpte ett kaffe med 

Fairtrademärkning. Andra svarade en fyra på frågan för att visa att de köpte ett Fairtradekaffe 

vid ungefär vartannat köptillfälle. De sistnämnda såg alltså mittenalternativet som ett slags 

mellanting mellan “aldrig” och “alltid”. Vi misstänkte att dessa olika uppfattningar om 

påståendet skulle kunna bidra till ett snedvridet resultat och därför ansåg vi att denna fråga 

inte var en tillförlitlig variabel i vår mätning av attityden. 
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Gällande observationsdatan presenterades denna i relativa tal och jämförelser mellan ålder 

och kön genomfördes för att utreda om det finns några betydande skillnader mellan de olika 

observationsobjektskategorierna. Vi jämförde sedan observationsdatan med andelen 

respondenter i enkätdatan som ansåg sig vara positiva gentemot Fairtrademärkt kaffe för att 

kunna uttala oss om det fanns ett gap mellan attityd och beteende.  

Data från intervjuerna vid observationstillfällena jämfördes med tidigare forskning som 

behandlar möjliga anledningar till ett eventuellt attityd-beteende-gap (Eckhardt, et al., 2010; 

Carrigan & Attalla, 2001; Carrington et al., 2010; Carrington et al., 2012; Holmlund et al., 

2007; Robbins et al., 2010, s. 77; Shaw & Clarke, 1999). Underlag från intervjuerna 

behandlades i relativa tal och analyseras i text på grund av dess kvalitativa art. 

4. Empiri 

Vi kommer nedan att presentera resultatet från vår tredelade undersökning. Vi inleder med att 

presentera enkätdatan. Därefter följer resultatet från våra observationer och slutligen 

presenteras resultatet från våra intervjuer. Vi kommer framställa datan med hjälp av bland 

annat diagram och tabeller för att grafiskt visa materialet.   

4.1. Enkät 

Enkäten besvarades av 216 respondenter, exklusive bortfall. Enkätunderlaget bestod av 50,7 

procent kvinnor och 49,3 procent män. Nedan presenterar och kommenterar vi spridningen 

bland respondenterna gällande ålder, kön, utbildningsnivå och sysselsättning med hjälp av 

diagram 1-3.  

Åldersfördelningen i enkätunderlaget såg ut på följande sätt uppdelat efter kön:  

 

Diagram 1. (Fråga 3, totalt antal svar: 216) Åldersfördelning, fördelat på kön, i procent.  
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Åldersfördelningen mellan män och kvinnor var relativt likartad. Även fördelningen mellan 

ålderskategorierna var relativt jämn bortsett från att kategorin 21-30 år var överrepresenterad 

gällande båda könen. Konsekvensen av detta blev att denna ålderskategoris attityd fick större 

genomslag i den totala mätningen. I materialet framkom dock att detta troligtvis inte påverkat 

slutresultatet i någon större utsträckning då denna grupps attityd inte skilde sig nämnvärt från 

övriga ålderskategoriers attityd.  

Vidare såg spridningen bland respondenterna gällande utbildningsnivå ut enligt följande: 

 

Diagram 2. (Fråga 4, totalt antal svar: 214) Utbildningsnivå i procent. 

Då inga respondenter helt saknade utbildning, och ett fåtal enbart hade grundskoleutbildning, 

kunde vi inte uttala oss om dessa gruppers attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe. Det var 

främst personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning som besvarade enkäten och 

som således utgjorde enkätunderlaget. 

Spridningen bland respondenterna gällande sysselsättning såg ut enligt följande: 

 

Diagram 3. (Fråga 5, totalt antal svar: 207) Sysselsättning i procent.  
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Som diagrammet visar var yrkesverksamma och studenter överrepresenterade i 

enkätmaterialet jämfört med pensionärer och arbetslösa. Det var således främst de två 

förstnämnda gruppernas attityd som kom att synas i undersökningen.  

På fråga 6 gällande var respondenten oftast köpte sitt kaffe svarade en majoritet, 62 procent, 

av respondenterna att de brukade handla sitt kaffe i en ICA-butik. Efter ICA var Willys den 

vanligast förekommande butiken med 20 procent av respondentsvaren. 

Nedan redovisas hur många paket kaffe respondenten köper per månad. 

 

Diagram 4. (Fråga 7, totalt antal svar: 210) Antal inköpta paket per månad i procent 

Detta diagram visar att samtliga enkätrespondenter var kaffekonsumenter samt att merparten 

av respondenterna köpte minst 1-2 paket kaffe per månad.  

Sammanfattningsvis var ålder- och könsfördelningen bland respondenterna relativt heterogen. 

Respondenter med gymnasial och eftergymnasial utbildning var överrepresenterade i 

undersökningen och andelen arbetslösa och pensionärer underrepresenterade. Samtliga 

respondenter var kaffekonsumenter och en majoritet av konsumenterna angav ICA som den 

butik de oftast köpte sitt kaffe i. Vidare presenterar vi resultatet av de frågor i enkäten som 

avsåg mäta respondentens attityd till Fairtrademärkt kaffe.  

Med hjälp av tabellen nedan redovisas statistik som behandlar respondenternas svar på fråga 

9-15 som avsåg mäta respondentens attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  
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 Tabell 1. Medelvärde, standardavvikelse och typvärde för fråga 9-15 för samtliga 

respondenter 

På påstående 9 svarade 58 procent av respondenterna 5 eller högre. Typvärdet 7 angavs av 31 

procent av respondenterna. Utifrån detta, tillsammans med värdena från tabellen, bedömde vi 

att majoriteten av  

respondenterna på frågan uppvisade en positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

På påstående 10 svarade 61 procent av respondenterna 5 eller högre. Typvärdet 6 angavs av 

21 procent av respondenterna. Resultatet av denna fråga tolkade vi som en indikation på en 

positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

å påstående 11 svarade 59 procent av respondenterna 5 eller högre på frågan. Typvärdet 7 

angavs av 24 procent. Resultatet på denna fråga tolkade vi som ett tecken på en positiv attityd 

gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

 

På påstående 12 svarade 27 procent av respondenterna 5 eller högre på frågan. Typvärdet 1 

angavs av 35 procent och utifrån detta påstående kunde vi alltså inte utläsa någon positiv 

attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

På påstående 13 svarade 57 procent 3 eller lägre på frågan. Typvärdet 1 angavs av 32 procent 

och detta såg vi som ett tecken på en positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  

 

På påstående 14 svarade 15 procent 5 eller högre. Typvärdet 1 angavs av 55 procent. Utifrån 

detta påstående kunde vi alltså inte utläsa någon positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.  
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På påstående 15 svarade 45 procent 5 eller högre. Typvärdet 1 angavs av 24 procent. Utifrån 

detta kunde vi inte utläsa någon positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe.   

 

45 procent av respondenterna i enkätunderlaget uppvisade en positiv attityd på minst 4 av de 7 

påståenden vi använde för att mäta attityden. Vi kan alltså säga att nästan hälften av 

respondenterna hade övervägande positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe. Andel 

respondenter som uppvisade en positiv attityd på samtliga påståenden vi använde för att mäta 

konsumentens attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe var 19 procent.  

Den relativt höga standardavvikelsen för samtliga frågor visade att medelvärdet inte var 

fullständigt rättvisande. Tillsammans med övriga presenterade mått kunde vi dock fortfarande 

utläsa att respondenternas attityd var övervägande positiv på fråga 9-11 och 13. 

 

Nedan följer ett diagram över medelvärdena på fråga 9-15 uppdelat på kön, för att grafiskt 

visa hur attityderna såg ut, fördelat mellan kvinnor och män.  

 

Diagram 5. Medelvärde (M) för påstående 9 till 15, uppdelat på kön.  

 

Vi kan i diagrammet utläsa att kvinnor generellt sett var något mer positivt inställda till 

Fairtrademärkt kaffe, även om skillnaden var relativt liten.  

Gällande kunskap om Fairtrade delades de fritt skrivna svaren in i kategorierna “vet ej”, “har 

en aning” och “vet väl”. På förhand misstänkte vi att kunskapsnivån gällande 

Fairtrademärkningen skulle vara högre i åldrarna 21-50 än ålderskategorierna mellan 51-80 

år. Tabellen visar dock att vi inte kunde se någon sådan trend. Kunskapsnivån gällande 

Fairtrade var relativt hög i samtliga ålderskategorier. Det fanns inte heller någon nämnvärd 

skillnad mellan kvinnor och män gällande kunskap om märkningen. 
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Diagram 6. (Fråga 16, totalt antal svar: 190) Kunskap om Fairtrademärkningen, fördelat 

över ålder, i procent. 

Totalt sett visste 70 procent väl vad Fairtrademärkningen stod för och vi förväntade oss 

således att en motsvarande andel av observationsobjekten också besatt denna kunskap. 

Vi kunde för hela respondentgruppen utläsa att bland de som inte visste vad Fairtrade stod för 

var medelvärdet för fråga 9, “Jag är villig att betala extra för ett kaffe med 

Fairtrademärkning”, 3,84 och typvärde 1 jämfört med medelvärdet 5,2 och typvärde 7 bland 

dem som visste väl vad Fairtrade stod för. Vi kunde således utläsa att desto mer kunskap en 

person har om Fairtrade desto mer villig verkar denne vara att betala ett högre pris för ett 

kaffe med märkningen.   

Sammanfattningsvis skulle respondenterna inte bli upprörda eller byta butik om det inte fanns 

ett Fairtrademärkt kaffealternativ i livsmedelsbutiken. De angav inte heller att de känner sig 

som bättre människor när det väljer ett Fairtrademärkt kaffe. I majoriteten av frågorna (fråga 

9, 10, 11 och 13) kunde vi dock utläsa en positiv attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe. 

Utifrån våra analysverktyg ansåg vi därför att det fanns en övervägande positiv attityd 

gentemot Fairtrademärkt kaffe bland respondenterna i enkätunderlaget. Respondenterna var 

alltså villiga att betala extra för ett Fairtrademärkt kaffe, de ansåg att Fairtrade var en pålitlig 

märkning, de ansåg att ett Fairtrademärkt kaffe höjer deras uppfattade värde av produkten 

samt att Fairtrademärkningen var viktigare än kaffets märke (som exempelvis Gevalia). 

4.2. Observation 

Som tidigare nämnt märktes tydlig skillnad i observationsmaterialet gällande ålder mellan för- 

och eftermiddagsobservationerna. På eftermiddagen och kvällen var antalet konsumenter i 

åldrarna 25-40 år klart fler än under förmiddagsobservationen. Båda passen utgjorde tre 
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timmar vardera med 180 observationer på förmiddagspasset och 144 observationer på 

eftermiddagspasset. Trots att åldrarna skilde sig åt mellan dessa tider kunde vi inte se någon 

skillnad gällande konsumtionsmönstret under de båda tillfällena.  

Vi väljer att redovisa datan från observationerna enligt tabellen nedan: 

 

Diagram 7. Observationsobjekt fördelat över kön, par och ålder, i procent. 

Enligt diagram 7 kan vi se att 51 procent av kaffekonsumenterna vid observationstillfället var 

kvinnor jämfört med 36 procent män och 13 procent par. Ålderskategorierna 41-50 samt 51-

60 var något överrepresenterade i butiken. I observationerna visade sig dock att personer i 

dessa ålderskategorier varken var mer eller mindre benägna att köpa Fairtrademärkt kaffe och 

vi hade därför ingen anledning att misstänka att denna överrepresentation hade någon större 

inverkan på resultatet.  

Nedan följer observationsschemat, där det sammanlagda resultatet från de båda tillfällena 

redovisas, gällande observationsobjektens val av kaffe:  

 

Tabell 2. Observationer fördelat över val av Fairtrademärkt/icke-Fairtrademärkt kaffe, i 

procent.   
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De personer som valde Fairtrade var följande: två män och en kvinna i åldern 21-30, en man 

och en kvinna i åldern 31-40 samt en man och en kvinna i åldern 51-60. Inga av de 

observerade paren valde Fairtrademärkt kaffe.  

Sammanfattningsvis kunde vi från observationerna utläsa att enbart två procent av 

observationsobjekten köpte ett kaffe med Fairtrademärkningen. 

 

4.4. Intervju 

Vi genomförde 44 intervjuer i samband med våra observationer.  

 

Diagram 8. Intervjurespondenter fördelat över kön, par och ålder, i procent. 

Vi kan i diagrammet utläsa att andelen kvinnor i intervjuunderlaget var fler än andelen män 

förutom i ålderskategorin 61-80 där fördelningen var jämn mellan könen. Andelen intervjuade 

par var även generellt sett färre än andelen enskilda intervjurespondenter.  

Av de 44 genomförda intervjuerna angav 36 procent av respondenterna att de valde det kaffe 

de valde på grund av priset. 27 procent angav smaken som den avgörande faktorn medan 

märket på kaffet var viktigast för en procent av intervjuobjekten. Vidare angav 7 procent att 

de valde kaffet reflexmässigt eller vanemässigt. 5 procent valde produkten på grund av att 

kaffet var KRAV-märkt. 5 procent svarade att de valde kaffet för att det var “gott och billigt” 

och en person angav “gott och ekologiskt”. 7 procent angav övriga anledningar som 

exempelvis att valet avgjordes av att “förpackningen skulle passa i kaffeburken”.  

På frågan om respondenten kände till märkningen Fairtrade svarade 68 procent “ja” och 32 

procent “nej”. Detta kan jämföras med att 85 procent av enkätrespondenterna antingen hade 

en aning om vad märkningen stod för eller kände till märkningen väl medan 15 procent inte 
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hade någon kännedom om Fairtrade. Det var alltså inte någon större skillnad i detta resultat 

mellan enkäterna och observationstillfället.   

På frågan om varför respondenten inte valde ett Fairtrademärkt kaffe angavs varierande 

orsaker, som exempelvis att Fairtrademärkt kaffe är för dyrt eller att de inte vet hur 

märkningen ser ut. En del svarade att de valde det kaffe de alltid brukar välja eller för att de 

tycker att det valda kaffet är godast. 14 procent svarade att de “brukar köpa Fairtrademärkt 

kaffe”. Anledningen till att de inte gjorde det vid intervjutillfället var bland annat på grund av 

att det inte var extrapris på det Fairtrademärkta kaffet. Andra respondenter angav orsaker som 

att det exempelvis inte fanns Fairtrademärkt kaffe som var kombinerat med en KRAV-

märkning, trots att så inte var fallet. 

 

5. Analys 

5.1. Finns det ett gap?  

Med anledning av den positiva attityden som framkom under enkätundersökningen, och 

framförallt det faktum att 70 procent av respondenterna kände till Fairtrademärkningen, 

tycker vi oss i enighet med Harrison et al. (2005, s. 5) och Shaw & Newholm (2002) kunna 

utläsa att flertalet konsumenter har börjat reflektera över konsekvenserna av sin konsumtion. 

Trots detta syns ingen större eftersträvan bland de observerade kaffekonsumenterna att välja 

Fairtrademärkt kaffe.   

Respondenterna i enkäten säger sig vara positiva till Fairtrade då de är villiga att göra 

ekonomiska uppoffringar för att konsumera Fairtradekaffe, att Fairtrademärkningen höjer 

konsumentens uppfattade värde av kaffet, att Fairtrademärkningen är viktigare än kaffets 

märke (som exempelvis Gevalia) samt att de känner sig som bättre människor om de köper ett 

kaffe med märkningen. Trots dessa positiva enkätsvar framkom det att Fairtrademärkt kaffe 

sällan värderades högre än “omärkta” produktalternativ i köpsituationen.  

Sambandet mellan konsumentens attityd och beteende, (Ajzens, 1991; Robbins et al., 2010, s. 

261; Shaw & Shiu, 2003) alltså att konsumentens positiva attityd gentemot en produkt kan 

förväntas leda vidare till köp, är inget samband vi funnit i vår undersökning då majoriteten av 

enkätrespondenterna var positiva till Fairtradekaffet i många avseenden medan 
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observationstillfället visade en låg köpfrekvens. Vi ser alltså inte att attityden här är någon 

tillförlitlig variabel för att försöka förutsäga en konsumentens beteende. Vi kommer i vår 

undersökning fram till liknande resultat som Carrigan & Attalla (2001), Carrington et al. 

(2010), Carrington et al. (2012), Holmberg et al. (2007) samt Roberts (1996), alltså att etiska 

produktattribut ofta värderas högt av konsumenten utan att detta ger någon större effekt på 

konsumtionen av varor som besitter dessa attribut. Försäljningssiffrorna är låga trots att 

attityden ofta är positiv.  

Vi kan, med grund i resultaten från vår enkätundersökning och våra observationer, besvara 

vår frågeställning “finns det ett gap mellan attityd och beteende gällande konsumtion av 

Fairtrademärkt kaffe?”. Trots att 45 procent uppvisade en övervägande positiv attityd till 

Fairtrademärkt kaffe i enkätundersökningen ser vi i datainsamlingen från observationerna att 

enbart två procent av observationsobjekten verkligen köpte ett kaffe med märkningen. I vår 

undersökning finns alltså ett tydligt gap mellan attityd och beteende gällande Fairtrademärkt 

kaffe. 

5.2. Orsaker till gapet 

Utifrån enkätsvaren gällande respondenters kunskap och benägenhet att betala mer för ett 

Fairtrademärkt kaffe förväntades även en majoritet av konsumenterna som vet vad Fairtrade 

innebär också välja kaffe med denna märkning, trots ett högre pris. I observationerna var detta 

dock inte fallet. Oavsett om konsumenten hade kunskap om Fairtrade eller ej var 

köpfrekvensen låg. Om kvinnor skulle vara mer benägna än män att köpa Fairtrademärkt 

kaffe är inget vi kan uttala oss om på grund av det faktum att endast 7 personer, varav tre var 

män och 4 kvinnor, valde ett kaffe med märkningen. Vi kan alltså inte här dra några 

paralleller till vår enkät som visade att kvinnor generellt sett var mer positiva än männen. 

Enligt Harrison et al. (2005, s. 69-72) kan informationsbrist vid köptillfället, som tidigare 

nämnt, vara en av orsakerna till att gapet existerar. Trots övervägande positiva attityder 

gentemot Fairtrademärkt kaffe enligt enkätundersökningen var antalet som valde 

Fairtrademärkt kaffe i butiken mycket litet.  Ett fåtal konsumenter nämnde i intervjuerna att 

anledningen till att de inte köpte Fairtrademärkt kaffe var då de inte hittade ett eller inte 

trodde att det fanns. Andra sa att de inte trodde att det fanns KRAV-märkt kaffe kombinerat 

med Fairtrademärkningen. Dock såg vi före intervjuerna att dessa personer inte lade någon 
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märkbar tid på att leta efter ett Fairtrademärkt alternativ. Hade Fairtradekaffet varit tydligare 

utmärkt på hyllan hade detta troligtvis kunnat hjälpa konsumenterna att hitta kaffet med 

märkningen, men om detta hade ökat försäljningen eller inte är inget vi med säkerhet kan 

uttala oss om. Vidare kunde vi inte se att ett informationsöverflöd gällande olika märkningar 

(Carrigan & Attalla, 2001) var en anledning till att observationsobjekten inte valde Fairtrade. 

Få av de som observerades valde ett kaffe med någon som helst märkning och ingen av de 

som intervjuades nämnde något som kunde tolkas som förvirring gällande märkningar eller 

överflöd av information. Det var alltså snarare bristen på information om bland annat var på 

hyllan kaffet fanns samt att det fanns kombinerat med KRAV-märkning som kunde ses som 

en av orsakerna till gapet.  

Något vi inte kunde se i observationerna, som Holmberg et al., (2007) tar upp som en orsak 

till att ett gap mellan attityd och beteende, var faktorn tidsbrist. Det var få konsumenter som 

upplevdes som stressade under våra observationstillfällen och det var heller ingen av våra 

intervjurespondenter som svarade att de hade valt kaffe på rutin för att de hade bråttom.  

Vad vi snarare lade märke till var att många observationsobjekt verkade välja kaffe per 

automatik. Denna föraning stärktes även under intervjuerna där flera konsumenter svarade, på 

frågan om varför de valt det kaffe de gjort, att “de alltid brukar köpa det kaffe de valt” och att 

“de valde kaffe av gammal vana”. Därmed kan vi konstatera att vana och rutin, som Robbins 

et al. (2010, s. 77) och Shaw & Clarke (1999) diskuterar som en av anledningar till ett attityd-

beteende-gap verkar existera även i valet av Fairtrademärkt kaffe.  

En av misstankarna kring varför ett attityd-beteende-gap skulle kunna existera var, som 

tidigare nämnt, att konsumenten glömmer bort att agera etiskt när hon befinner sig i en 

livsmedelsbutik (Carrington et al. 2010). Denna eventuella förklaring till gapet var inget vi 

kunde utläsa från de intervjuer vi gjorde i butiken. Det var ingen av intervjurespondenterna 

som uttryckte något som kunde tolkas som att konsumenten glömt bort att denne hade kunnat 

agera etiskt genom att köpa ett Fairtrademärkt kaffe. Det var heller ingen som ändrade sitt val 

av kaffe efter att vi fört märkningen på tal.  

Den mest påtagliga orsaken till att gapet existerar verka ligga i den anledning som Carrigan & 

Attalla (2001) , Carrington et al., (2010) och Eckhardt et al., (2010), diskuterar gällande 

bekvämlighet före etik. De observerade och intervjuade konsumenterna verkade främst välja 
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det kaffe som var billigast och således innebar minsta möjliga ekonomiska uppoffring för 

konsumenten. Vi såg i vår undersökning inga tecken på att konsumenterna var beredda att 

sätta etik före bekvämlighet vid köptillfället. Trots att en majoritet av respondenterna från 

enkäterna påstod att de var villiga att betala extra för ett kaffe med Fairtrademärkning var det 

enbart två procent av de 324 observationsobjekten som verkligen valde ett dyrare kaffe med 

märkningen. 64 procent av de intervjuade konsumenterna angav pris eller smak som den eller 

en av de avgörande faktorerna i valet av kaffe vilket tyder på att bekvämligheten kommer före 

etik i många fall. 14 procent av intervjupersonerna påstod även, i enighet med Eckhardt et 

al:s. (2010) teori om ekonomisk rationalisering, att de “ofta” eller “annars brukar” köpa 

Fairtrademärkt kaffe, dock inte om ett annat kaffe erbjuds till ett rabatterat pris. Här ser vi 

tydligt att priset har stor inverkan i valet av kaffe och att få konsumenter är villiga att göra 

ekonomiska uppoffringar för att köpa ett Fairtradealternativ. De facto att flera respondenter i 

intervjuerna menade att de “annars brukar” köpa ett Fairtradealternativ indikerar även i 

enighet med Shaw & Clarkes (1999) teori att personer som värderar etiska produktattribut 

högt trots allt låter andra faktorer, som exempelvis pris, styra beteendet vid det faktiska valet 

av produkt i butiken.  

Vi kan i vår undersökning misstänka, men inte med säkerhet uttala oss om, att konsumenter 

medvetet eller undermedvetet väljer att ignorera tankar kring etiska produktval vid 

köptillfället (Eckhardt et al., 2010). Enbart en av de intervjuade observationsobjekten menar 

att han inte valde ett Fairtrademärkt kaffe istället för ett icke-Fairtrademärkt på grund av 

dubbelmoral. Kanske är intervjusvar som detta ovanliga då många respondenter kanske 

snarare väljer att rationalisera sina beslut i efterhand än erkänna en inneboende dubbelmoral.  

För att tydliggöra de orsaker vi genom observationer och intervjuer fann vanligast 

förekommande presenterar vi dessa i modellen nedan. Vi fastslår även i denna modell att ett 

attityd-beteende-gap gällande Fairtrademärkt kaffe existerar i vår undersökning.  

 

 

Modell 5. Attityd-beteende-gap gällande Fairtrademärkt kaffe samt huvudsakliga orsaker till 

gapet  
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Vi besvarar genom denna modell vår andra frågeställning ”vilka orsaker finns det till det 

eventuella gapet?” De orsaker vi i vår undersökning fanns som förklarade varför köpbeteendet 

inte överensstämde med den positiva attityden var bristande information, att konsumenten 

handlade vane- eller rutinmässigt samt att priset och smaken i många fall var viktigare än den 

etiska märkningen. Dessa orsaker markeras därför i modellen. Tidsbrist vid köptillfället och 

bortglömd etik var två orsaker vi inte kunde finna bidrog till gapet i vår undersökning.  

6. Slutsats och förslag till vidare forskning 

Vi har med hjälp av vår undersökning kunnat besvara våra frågeställningar ”finns det ett gap 

mellan attityd och beteende gällande konsumtion av Fairtrademärkt kaffe” och ”vilka orsaker 

finns det till det eventuella gapet?” och därigenom har vårt syfte uppnåtts. Vi kan i våra 

resultat se ett tydligt gap mellan konsumenters attityd och köpbeteende gällande 

Fairtrademärkt kaffe. Detta trots att attityd i företagsekonomiska sammanhang ofta setts som 

en tydlig indikator på en konsuments beteende. Den orsak som flest intervjurespondenter 

angav på frågan om varför de inte köper Fairtrademärkt kaffe är priset. Att priset hade stor 

betydelse vid valet av kaffe var även tydligt under observationerna där en majoritet av 

observationsobjekten valde ett av de billigare kaffealternativen. Smaken var vidare en 

avgörande faktor för en stor del av de tillfrågade konsumenterna. Konsumenten väljer alltså 

ofta bekvämlighet, där pris och smak ingår, framför etik. Även vana och att konsumenten 

gjorde reflexmässiga val, kunde registreras under observations- och intervjutillfällena. Brist 

på information var i vår underökning en ytterligare orsak till attityd-beteende-gapet.  

 

För att marknadsförare och företag skall lyckas med sin försäljning verkar priset utgöra en 

avgörande del av marknadsföringen. Vi tror att Fairtrademärkta produkter ibland bör erbjudas 

till ett lägre pris för att fånga konsumentens intresse för produkten och på så sätt leda om 

konsumentens köp till ett Fairtrademärkt alternativ.  

Vidare tror vi att tydligare information om var det Fairtrademärkta kaffet finns i butiken 

skulle kunna leda till en högre köpfrekvens då ett antal intervjurespondenter menade att det 

inte hade sett något kaffe med märkningen eller att det inte hade uppmärksammat att det fanns 

något kaffe med både KRAV- och Fairtrademärkning.  
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Denna uppsats bidrar med att påvisa att ett attityd-beteende-gap verkar finnas, inte bara för 

ekologiska produkter som tidigare forskning visat, utan även för Fairtrademärkt kaffe. 

Konsumenten har i vår undersökning verkat ha svårigheter att agera i enighet med dennes 

positiva attityd gentemot Fairtrademärkt kaffe. Uppsatsen bidrar även med kunskap om vilka 

anledningar som verkar finnas till att konsumenten vid köptillfället inte följer sin positiva 

attityd. Marknadsförare som litar på attitydmätningar som en säker indikator på köpbeteende 

skulle kunna nyttja denna uppsats för att närmare förstå sig på konsumentbeteende och 

undvika att i allt för stor utsträckning lita på att en konsuments attityd också leder till ett visst 

köpbeteende.  

För vidare forskning kring attityd-beteende-gap gällande Fairtrademärkta livsmedel skulle 

undersökningar med djupgående intervjuer kunna bidra till en ökad förståelse kring varför 

konsumenten inte agerar i enlighet med dennes positiva attityd. Med hjälp av djupgående 

intervjuer skulle respondenten få möjlighet att själva analysera sina vanor och sitt 

köpbeteende och reflektera över vad som skulle behöva ske för att dennes attityd bättre skulle 

överensstämma med köpbeteendet. Forskning kring attityd-beteende-gapet gällande andra 

Fairtrademärkta produkter skulle också utgöra ett viktigt bidrag i syfte att ta reda på om det 

enbart är kaffe eller även andra livsmedel som berörs av ett attityd-beteende-gap.  

Denna uppsats visar att resultat från marknadsundersökningar, som mäter konsumenters 

attityd i syfte att försöka förutse ett framtida köpbeteende, bör analyseras med försiktighet. En 

positiv attityd kan inte alltid förväntas leda till ett positivt köpbeteende.  

Begränsningar med vårt resultat är bland annat att vi inte studerat samma respondenter i 

samtliga delar av undersökningen. En longitudinell studie hade generat ett än pålitligare 

resultat. En annan begränsning är att vi genomförde våra observationer och intervjuer i endast 

en butik och vårt reslutat grundar sig därav i hur köpbeteendet, och anledningarna till detta, 

såg ut på den plats och vid de tidpunkter som vår undersökning ägde rum.  
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Bilaga 1 

Denna enkät behandlar frågor rörande Fairtrademärkt kaffe och är en studie utförd av 

studenter vid Uppsala Universitet. Enkäten riktar sig till kaffekonsumenter. Det är av yttersta 

vikt att du fyller i enkäten självständigt. Observera att enkäten fortsätter på baksidan. Enkäten 

tar ca 5 minuter att genomföra. 

 

OBS! Enkäten avser enbart köp av kaffe i butik. Ringa in ditt svarsalternativ. 

 

 

1. Konsumerar du kaffe?                          Ja                                             Nej 

 

                                 

2. Kön:                                                      Kvinna                                     Man 

 

 

3. Ålder:                                             

 

 

4. Högst avslutad utbildning: 

 

Ingen utbildning                                              Grundskoleutbildning 

 

Gymnasial utbildning                 Eftergymnasial utbildning 

 

 

5. Yrke eller annan sysselsättning:                                                                                         
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6. I vilken livsmedelbutik köper du oftast ditt kaffe? 

 

ICA                                          Coop                                  Willys                                   Annan 

 

7. Hur mycket kaffe köper du? 

 

mindre än 1 paket/månad                        1- 2 paket/månad                   3 eller fler paket/månad 

 

 

Hur ställer du dig till följande påståenden? Ringa in den siffra som ligger närmast din 

uppfattning om påståendet. Du får bara välja ett alternativ per fråga. 

 

 

8. Kaffet jag köper ska alltid vara Fairtrademärkt. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

  

9. Jag är villig att betala extra för ett kaffe med Fairtrademärkning. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

 

10. Fairtrade är en pålitlig märkning. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

 

11. Fairtrademärkningen höjer mitt uppfattade värde av kaffet. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 
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12. Om det inte fanns ett Fairtradealternativ i kaffehyllan skulle jag bli upprörd. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

  

13. Märket på kaffet (exempelvis Gevalia, Löfbergs Lila, etcetera.) är viktigare än 

Fairtrademärkningen. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

 

14. Om det inte finns något Fairtrademärkt kaffe i min livsmedelsbutik väljer jag att gå till en 

annan butik för att köpa kaffe. 

 

Håller inte alls med       1           2           3           4           5           6           7       Håller helt med 

 

 

15. Att jag väljer Fairtrademärkt kaffe får mig att känna mig som en bättre människa. 

 

Håller inte alls med       1           2        3           4           5           6           7       Håller helt med  

 

 

16. Vad tror du att Fairtrade innebär? (kortfattat svar) 

 

                                                                                                                                                   

  

Ingen uppfattning/vet ej                                                                   

 


