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Sammanfattning 

Titel: The price of knowledge  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Victor Paulsson & Filip Wiklander Eriksson  

Handledare: Maria Fregidou-Malama & Ehsanul Huda Chowdhury 

Datum: 2017-01  

Syfte: Vår studie tar avstamp i det som tidigare forskning beskrivit som ett gap mellan 

konsumenters attityd och beteende till etisk konsumtion. Utifrån en efterfråga om 

ytterligare kartläggning och en upplevd avsaknad av studier som undersöker betydelsen 

av kunskap för betalningsvilja och konsumtion till fairtrade-produkter har vi därför 

formulerat följande syfte:  

"Syftet med studien är att få djupare förståelse för förhållandet mellan konsumenters 

kunskap om etisk märkning och deras konsumtion samt betalningsvilja för etiskt 

märkta-produkter" 

 

Metod: En enkätundersökning utfördes på Ica Maxi i Gävle där 143 slumpvis valda 

respondenter deltog. Respondenterna fick besvara frågor angående deras subjektiva och 

objektiva kunskap i avseende till fairtrade och därefter värdesätta priset för märkningen 

på tre utvalda produkter; banan, kaffe och honung. Utifrån detta kunde ett förhållande 

utläsas mellan kunskap och betalningsvilja.   

Resultat och slutsats: Resultatet av vår undersökning visar ett positiv samband 
mellan konsumentkunskap och betalningsvilja samt konsumtion. Objektiv kunskap hade 
en större positiv påverkan på respondenternas betalningsvilja för fairtrade-produkter 
medan subjektiv kunskap hade större påverkan på uppskattad konsumtion och 
inställning. Fortsättningsvis kunde vi utläsa en generellt förhöjd betalningsvilja för 
fairtrade på samtliga utvalda produkter.  

Förslag till vidare forskning: Vi har i denna studie inte mätt respondenternas 
faktiska betalningsvilja eller faktiska konsumtion. Vidare forskning skulle således 
kunna undersöka betydelsen av kunskap om etisk märkning för betalningsviljan i 
verkliga marknadssituationer.  
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Uppsatsens bidrag: Denna studie pekar på vikten av konsumentkunskap för etisk 

konsumtion. Bidraget är förståelsen för rollen objektiv och subjektiv kunskap spelar för 

att få konsumenter att inkludera etiskt märkta produkter i deras konsumentval. Och även 

vara villiga att betala det pris premium som vanligtvis föreligger på fairtrade-märkta 

produkter.  

Nyckelord: Konsumentkunskap, betalningsvilja, etisk märkning, fairtrade  
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Abstract 
 
Title: The price of knowledge 
 
Level: Thesis for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Victor Paulsson & Filip Wiklander Eriksson 
 
Supervisor: Maria Fregidou-Malama & Ehsanul Huda Chowdhury 
 
Date: 2017-01 
 
Aim: Our study builds on what previous research has described as a gap between 

consumers' attitudes and behaviour to ethical consumption. Based on the request for 

additional mapping and a perceived lack of studies investigating the importance of 

knowledge to willingness to pay and consumption for fair trade products, we have 

formulated the following purpose: 

 

"The purpose of the study is to gain a deeper understanding of the relationship between 

consumers' knowledge on ethical labelling and their consumption together with 

willingness to pay for ethical labelled products" 

 
Method: In this study, we performed a quantitative survey at the food store Ica Maxi 

in Gävle with 143 randomly selected respondents' who completed the questionnaire. 

The respondents where asked to answer questions regarding their subjective and 

objective knowledge regarding fairtrade and then price three different food products 

labelled with fairtrade with the price of the equivalent product without label stated as a 

reference point. The products were; banana, coffee and honey.  Through this we could 

examine the relationship between knowledge and willingness to pay.  

 
Result & Conclusion: The result of our survey show that the level of knowledge 

affects purchase intent and willingness to pay for fairtrade products. We also found a 

distinction between subjective and objective knowledge. Subjective knowledge had a 

more distinct affect on consumption and attitude while objective knowledge affected the 

willingness to pay to a greater extent. Furthermore it was found that the average 

willingness to pay for a fairtrade label exceeded the equivalent products without label 

for all examined products. 
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Further research: In this thesis we did not research the respondents' actual 

willingness to pay nor actual consumption behaviour. Further research should hence 

examine the importance of knowledge on ethical labelling for willingness to pay in 

actual market situations 

 
Contribution of the thesis: This study points out the importance of consumer 

knowledge for ethical consumption. The contribution is additional understanding to the 

role subjective and objective knowledge plays for consumers to include ethical labelled 

products in their product choice and also being willing to pay the current market price 

premium for fairtrade labelled products. 
 
Key Words: Consumer knowledge, Willingness to pay, ethical labelling, fairtrade 
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1. Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till studien, vår problematisering, syfte, 

disposition, avgränsning och ställda forskningsfrågor. 
 

1.1 Bakgrund 
I takt med den mediala rapporteringen om omänskliga arbetsförhållanden i Qatar (DN, 

2015), barnarbete i Indiens bomullsindustri (SVD, 2014) och den accelererande 

klimatförändringen världen över (WWF, 2016) blir människor alltmer uppmärksamma 

och medvetna om den rådande situationen i världen. Creyer & Ross (1997) påvisade att 

konsumenter tog en alltmer betydande hänsyn för etiskt beteende i deras 

konsumtionsbeslut till följd av en förhöjd medvetenhet om sociala och miljömässiga 

problem. 
 

Andelen konsumenter som baserat sitt konsumtionsval på etiska värderingar som 

miljövänlighet, krav på arbetsstandard (rimlig lön och arbetsförhållande) och mänskliga 

rättigheter har ökat och beskrivs som ett globalt växande fenomen (Tallontire, 

Rentsendorj & Blowfield, 2001). Som ett resultat har etisk märkning uppkommit, ett 

alternativ till traditionella livsmedelsvaror som innefattar en produktcertifiering som på 

olika vis garanterar en mer ansvarsfull produktionsprocess utan barnarbete, slaviska 

arbetsförhållanden och till minimal miljöpåverkning. Tre vanligt förekommande etiska 

märkningar är ekologiskt, svanenmärkt och fairtrade (Medvetenkonsumtion, u.å.) 

 

I en rapport från Konsumentverket (2003), på uppdrag från regeringen om att kartlägga 

etisk märkning, kunde det konstateras att ytterligare kunskap för företag, 

konsumentorganisationer och samhället behövs för att tydliggöra vilken roll de spelar 

för en positiv utveckling inom socialt ansvar och etik inom handel. Det framtida arbetet 

för regeringen skulle således handla om att öka konsumenters kunskap inom etiska 

områden. Detta för att förbättra deras möjligheter att agera på marknaden och på så vis 

främja en hållbar samhällsutveckling. 
 

2014, 11 år efter den ursprungliga rapporten från Konsumentverket, kunde Svensk 

Handel (2014) i sin årliga konsumentundersökning påvisa ett tydligt intresse för 

produkter med etisk och ekologiskt hållbarhet från konsumentens sida. I rapporten hade 

62 procent angett att mänskliga rättigheter är viktigt inom etiskt och socialt 

ansvarstagande, en ökning med 21 procent från föregående år. Däremot upptäcktes ett 



The	price	of	knowledge																																									Paulsson	&	Wiklander-Eriksson,	januari	2017	

	

2 
  

missnöje med den befintliga informationen, vilket gett utslag på konsumenters bristande 

tillit och kunskap till de befintliga märkningarna och certifieringarna. Endast 12 procent 

angav att de alltid litar på att företag uppfyller kraven som krävs (Svensk Handel, 

2014). 
 

Bristande information om etisk märkning gör att konsumtionen lider dubbel börda. Inte 

bara att otydlig och svåråtkomlig information är en av de betydande barriärerna för etisk 

konsumtion (Uusitalo & Oksanen, 2004) men produktkunskap spelar en signifikant roll 

i att underlätta och påverka ett köpbeslut (McEachern & Warnaby, 2008). Aertsens, 

Mondelaers, Verbeke, Buysse & Van Huylenbroeck (2010) förklarar att marknaden för 

etiska produkter har expanderat på senare år, men är fortfarande relativt liten. 

Författarna hävdar att konsumenternas bristande kunskap i avseende etiska livsmedel är 

en bidragande faktor till en begränsad marknadstillväxt. 

Det har argumenterats att konsumenter kan övertygas till att ändra sitt 

konsumtionsmönster om relevant etisk information presenteras på ett effektivt och 

tydligt sätt, vilket påvisar att kunskap om etiska attribut har en inverkan till etiskt 

köpbeteende (Auger, Burke, Devinney & Louviere, 2003).  

1.2 Problematisering 
Vad vi idag anser relevant, betydelsefullt och aktuellt påverkar marknadsföringens 

utformning och sker i symbios med vår samhällsförändring och utveckling. Kotler & 

Zaltman (1971) upptäckte att social marknadsföring kan kopplas samman med 

förändringar som sker i samhället där aktuella ämnen är av högt intresse och borde 

således utnyttjas. Social marknadsföring beskrivs av Kotler & Lee (2008) som att 

påverka människors beteende med hjälp av marknadsföringens olika principer och 

metoder för att gynna samhället. Ett företag marknadsför vanligtvis en produkt eller 

tjänst för att sälja in själva produkten, medan tanken med social marknadsföring är att 

sälja in ett önskat beteende hos målgruppen. 
 

Organisationer som arbetar med sociala frågor uppmärksammar sin omgivning att de 

arbetar efter vissa krav och regler. De får respons i form av att konsumenter föredrar 

deras varumärke framför andra företag vilket resulterar i en ökad försäljning. Barone, 

Miyazaki & Taylor (2000) beskriver i sin studie att företag som stödjer sociala ändamål 
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blir belönade med en ökad konsumtion av konsumenter med personliga preferenser som 

överensstämmer med det företagen stödjer. 
 

När sociala frågor används i företags marknadsföring för att locka kunder kommer 

konsumtionen anpassas efter det kunderna i sin tur efterfrågar i mån av deras sociala 

ställningstaganden. Enligt De Pelsmacker, Driesen & Rayp (2005) uttrycker 

konsumenter sin oro mot oetiska förhållanden genom att ändra sitt 

konsumtionsbeteende till en konsumtion som efterliknar konsumentens personliga 

ställningstagande i samhällsetiska frågor. Annunziata, Lanuario & Pascal (2011) 

beskriver hur det på senare år vuxit fram olika produktattribut som påverkar 

konsumenten i sitt avgörande köpbeslut. Av dessa har etisk märkning haft en markant 

utveckling och är nu av stor betydelse i dagens köpprocess. 
 

Den etiska märkningen innefattar flera olika förhållningssätt och ställningstaganden där 

den specifika produktcertifieringen gagnar respektive område. De Pelsmacker et al. 

(2005) belyser det flerdimensionella med etisk konsumtion, där vissa former kan ge 

fördel för miljön (t.ex. miljövänliga produkter, utan besprutningsmedel och djurens 

välmående), och andra för människor (produkter framtagna utan barnarbete, humanitära 

arbetsförhållanden och handelsvillkor). Författarna betonar att den etiska konsumenten 

känner en ansvarsfullhet gentemot samhället och väljer att uttrycka det genom sitt 

köpbeteende.  Enligt Svensk Handel (2014) spenderar fler i Sverige mer pengar på 

produkter med etisk märkning nu än för ett år sedan, en utvecklingstrend som varit 

progressiv de senaste fem åren. Svensk Handel förklarar att andelen som gör ett 

medvetet val av etiska produkter har ökat konstant sedan 2012. 
 

Cordell (1999) anser att en ökad konsumtion är ett positiv samband mellan 

konsumentens medvetenhet och kunskap om produktens yttre attribut och deras 

betalningsvilja. När konsumenter blir medvetna om den etiska märkningens påverkan på 

arbetsförhållande, miljöpåverkan eller mänskliga rättigheter kan det inverka vad de är 

villiga att betala. Enligt Hoek, Roling & Holdsworth (2013) blev respondenterna i deras 

studie influerade och påverkade av etiska attribut till den utsträckning att de var villiga 

att betala mer för ett varumärke bärande sådan etisk certifiering. Flera andra studier har 

belyst en positiv korrelation mellan betalningsvilja och etisk märkning på 

livsmedelsprodukter i olika geografiska marknader (Mai, 2014; Loureiroa & Lotade, 
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2005; Didier & Lucie, 2008; Sörqvist, Hedblom, Holmgren, Haga, Langeborg, Nöstl & 

Kågström, 2013; Lee, Shimizu, Kniffin & Wansink, 2013) 
 

Däremot har flera forskningsstudier beskrivit den nuvarande kunskapen som otillräcklig 

i konsumenternas beslutsprocess för att inkludera produkter med etiska attribut i sitt 

slutgiltiga konsumentval (Carrigan & Attala, 2001; Pickett-Baker & Ozaki, 2008; 

Annunziata et al, 2011) eller var villig att betala det pris premium som är aktuellt på 

marknaden (De Pelsmacker et al., 2005). Förslagsvis föreslår McCluskey & Loureiro 

(2003) att det finns stor potential att bedriva framtida forskning inom områden som 

undersöker effekten av information på konsumentpreferenser och betalningsvilja 
 

I en studie av Mai (2014) hade majoriteten av respondenterna besvarat en hög eller 

någon form av igenkänning av fairtrade men endast hälften var beredda att betala mer 

för produkter med etisk märkning och en av fem ville betala mindre än baspriset. Mai 

anser att betalningsviljan är korrelaterad med nivån av medvetenhet och igenkänning av 

etiska attribut, men att det upplevda värdet inte alltid överstiger det pris premium som 

etisk märkning kan resultera i. Förslagsvis föreslår Mai att framtida forskning borde 

undersöka om gapet mellan upplevt värde och betalningsvilja minskar när konsumenter 

blir mer medvetna om hur etiska märkningar påverkar sociala problem. 
 

Detta beteende-attityd gap som beskriver hur konsumenters positiva attityd skiljer sig 

till deras faktiska köpbeteende har belysts i flera studier (Robinson & Smith, 2002; 

Verbeke & Vermier, 2006) och åsikterna varför gapet existerar skiljer sig. Enligt De 

Pelsmacker et al. (2005) beror det på att marknadspriset överstiger det pris premium 

som konsumenter är villiga att betala för etisk märkning. Andra studier förklarar att 

majoriteten av konsumenter bedömer produktattribut gemensamt i deras köpbeslut, där 

faktorer som pris, kvalitet, bekvämlighet, tillgänglighet och igenkänning fortfarande är 

de avgörande faktorerna i köpbeslutet (Tallontire, Rentsendorj & Blowfield, 2001; 

Carrigan & Attalla, 2001; Weatherrell, Tregear & Allinson 2003). Däremot belyser 

Pieniak, Aertsens & Verkebe (2010) att subjektiv kunskap visades vara en viktig faktor 

för att beskriva etisk konsumtion. Genom att öka den subjektiva kunskapen för etisk 

märkning övertygas inte bara nya individer att prova etiskt märkta produkter utan även 

med stor sannolikhet öka befintliga konsumenters regelbundna konsumtion. Biswas & 

Sherrell (1993) betonar att med mer kunskap kan ett beslut tas som inte påverkas av 

yttre faktorer som pris och märke i samma utsträckning. 
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Genom att ställa Mai's resultat (2014) emot Azzunuziata et al (2011) och Carrigan & 

Attala (2011) kan det likställas med att kunskapen kring etisk märkning är existerande i 

en ytlig form men inte stimulerande nog för att påverka betalningsviljan. Detta förklarar 

varför konsumenterna upplever ett förhöjt upplevt värde av etiska attribut men inte är 

villiga att betala ett förhöjt pris för dem. 

 

Tidigare forskning har undersökt förhållandet mellan subjektiv kunskap och etiskt 

köpbeteende (De Pelsmacker & Janssens, 2007; Gracia & De Magistris, 2007), objektiv 

kunskap och betalningsvilja (Mai, 2014) och både subjektiv och objektiv kunskap till 

ekologisk konsumtion (Pieniak et al., 2010; Aertsens et al., 2010). Däremot har ingen 

undersökt förhållandet mellan självutvärderad kunskap med faktisk kunskap om 

fairtrade. Detta för att undersöka vilken påverkan kunskap har på konsumenters 

betalningsvilja och konsumtion av fairtrade-produkter. Genom att undersöka 

kombinationen av kunskapsformerna kan deras interna förhållande samt respektives 

relation till etisk konsumtion och upplevt värde av etiska attribut på 

livsmedelsprodukter förklaras och tydliggöras.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att få djupare förståelse för förhållandet mellan konsumenters 

kunskap om etisk märkning och deras konsumtion samt betalningsvilja för etiskt 

märkta-produkter 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

1.       Finns det ett samband mellan kunskap och betalningsvilja för fairtrade-    

          märkta produkter? 
 

2.       Finns det ett samband mellan kunskap och konsumtion av   

          fairtrade-produkter? 

 

3.       Skiljer sig betalningsviljan för fairtrade-märkta produkter med betalningsviljan        

          för traditionella livsmedel?    
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1.5 Avgränsning  
Vi har valt att avgränsa denna studie till att enbart fokusera på förhållandet mellan 

konsumenters betalningsvilja och regelbunden konsumtion för fairtrade-produkter med 

deras kunskap om fairtrade. Detta ska vi studera genom tre utvalda produkter: kaffe, 

banan och honung. Genom en enkätundersökning kommer vi mäta respondenternas 

subjektiva och objektiva kunskapsgrad för att särskilja självskattad kunskap om 

fairtrade med objektiv kunskap. Vidare kommer priset på respektive produkt som inte är 

fairtrade-märkt stå utskrivet som en referenspunkt. Respondenterna får sedan själva 

uppskatta ett pris för samma produkt med fairtrade-certifiering. Den individuella 

prissättningen får vara lägre, lika med eller högre än priset för basvaran och är till för att 

undersöka det upplevda värdet av fairtrade-märkningen.  
 

Vi är fullt medvetna om att faktorer som kvalitet, smak, utseende och varumärke spelar 

in i en riktig konsumtionsprocess. Däremot är detta faktorer som förbises i vår studie då 

vi vill isolera kunskapens betydelse för betalningsviljan Undersökningen är avgränsad 

till Gävle/Sverige. 
 

1.6 Disposition 
Nedan visas en överblick över studien, upplägget och en förklaring om vad varje kapitel 

behandlar.  
 

 

 

 

 

Kapitel 1 - Syfte 

I det första kapitel har syftet med studien utformats efter en bakgrund och 

problemformulering som bygger på tidigare studier. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning att presenteras och belysa problematiken 

som ligger till grund för studiens syfte. 

 

 
 

 

Figur 1 - Studiens disposition, Egen. 

Syfte Teori Metod Resultat	&	
analys Diskussion Slutsats
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Kapitel 3 - Metod 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras forskningsdesign och tillvägagångssätt och de 

vetenskapliga förhållningssätt som studien förhåller sig till.  
 

Kapitel 4 - Resultat & Analys 

I det här kapitlet kommer studiens resultat sammanställas, redovisas och analyseras. 

 

Kapitel 5 - Diskussion 

I det här kapitlet kommer resultatet från studien att jämföras och diskuteras gentemot 

tidigare forskning. 
 

Kapitel 6 - Slutsats 

I slutsatsen besvaras studiens syfte och dess bidrag till ämnet. Reflektion kring 

metodval och förslag till vidare forskning ges.  
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2. Teori 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. 

Kapitlet inleds med en genomgång av konsumentkunskap och dess två beståndsdelar, 

objektiv och subjektiv kunskap. Vidare en generell beskrivning av etisk märkning som 

fortsätter med ett specifikt fokus på fairtrade som förklaras genomgående.  

2.1 Konsumentkunskap 

2.1.1 Definition  
Alba & Hutchinson (1987) beskriver att konsumentkunskap är en relevant och 

signifikant konstruktion som influerar hur konsumenter samlar och organiserar 

information, vad de köper och hur det används. Således är konsumentkunskap den 

samlade informationen en individ besitter om en produkt och varumärke som formar en 

uppfattning till dessa.  

Rao & Sieben (1992) belyser att det lägsta respektive högsta konsumenter är villiga att 

betala för en vara är beroende av deras kunskapsgrad och indikerar på så vis att pris är 

en påverkande faktor av konsumentkunskap. Med mer kunskap om en produkt, som 

emellertid ska gå i symbios med positiv uppfattning, ökar konsumentens vilja att betala. 

Detta styrker Dick, Chakravarti & Biehal (1990) som anser att minnet och tidigare 

information om produkten är det avgörande i konsumenters köpbeslut.  

Cordell (1997) upprättade ett experiment för att undersöka om konsumenters kunskap 

kunde förutsäga och påverka betalningsviljan för en produkt. Resultatet kunde påvisa en 

positiv korrelation mellan konsumenters medvetenhet och kunskap om produktattribut 

och deras betalningsvilja. Däremot i vissa fall hade konsumenter med låg kunskap högre 

betalningsvilja än konsumenter med hög kunskap för samma vara, vilket ansågs kunna 

bero på att kunskapsbrist kan leda till en överskattning av produktvärde. Detta är 

således ett resultat i kontrast till vad Rao & Sieben (1992) fick om konsumenters 

kunskap i relation till produktvärdering. 

2.1.2 Subjektiv och objektiv kunskap 

Konsumentens kunskap kan mätas för att undersöka två sorters kunskap; objektiv och 

subjektiv kunskap. Fortsättningsvis förklarar Cordell (1997) att objektiv kunskap mäts 

genom en opartisk tredje part, vanligtvis genom ett kunskapsprov, medan subjektiv 

kunskap speglar självutvärdering. Således är subjektiv kunskap självskattad, det 
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individen anser att den kan, medan objektiv kunskap är den kunskap individen faktiskt 

besitter. 

Park, Mothersbaugh & Feick (1994) beskriver att subjektiv kunskap är influerat av två 

produktomdömen som är lagrade i långtidsminnet: information om en produkts 

klassifikationer, attribut, särdrag och varumärkesnamn, och individen i frågas tidigare 

erfarenheter av produkten. Objektiv kunskap är således också kopplat till den subjektiva 

kunskapen. För att kunna besvara en objektiv fråga om en produkts kvalifikationer 

måste konsumenten få tillgång till den information lagrad i minnet som förklarar en 

produkts attribut. Förklaringsvis kräver objektiva kunskapstest att deltagaren tar fram 

information om produkten sparad i minnet medan bedömning av individuell självskattad 

kunskap inte kräver den tillgången, vilket förklarar att subjektiv kunskap enklare kan 

överskattas (Park et al., 1994).  

Enligt Pieniak et al. (2010) är subjektiv kunskap en mer betydelsefull faktor för etisk 

konsumtion än den objektiva kunskapen. I studien ansågs belgiska konsumenter ha en 

rimlig till låg nivå subjektiv kunskap om etiska produkter vilket således antogs förklara 

en begränsad etisk konsumtion. De anser att ytterligare marknadsföring och kampanjer 

bör fokusera på att sprida information om etiska produkter, så att konsumenter kan 

förbättra sin expertis och erfarenhet med sådana produkter.  

Verbeke (2005) anser att konsumenters generella intresse för information och deras vilja 

att aktivt söka information inte får underskattas. Lösningen till svag 

marknadseffektivitet, som beror på bristfällig information, fungerar endast effektivt om 

konsumenter frivilligt uppmärksammar och använder information för efterföljande 

användning i deras köpbeslut. Vidare förklarar Vermeir & Verbeke (2006) att två 

huvudsakligt avgörande faktorer till att stimulera konsumtionsprocessen i ett beteende 

med relevans till hållbar konsumtion är information och kunskap.  

Mer och tydligare information om etiska produkter är avgörande för att öka efterfrågan 

på produkter med etisk märkning. Gracia & Magistris (2007) förklarar att ytterligare 

information således kommer öka konsumenternas kunskap om etisk märkning och på så 

vis bidra till en ökad sannolikhet för en ökad konsumtion. Vidare tillhandahåller 

studiens resultat att konsumenters kunskap inom etisk märkning påverkar deras 

köpbeteende. Individer med högre självskattad kunskap om etiska produkter ökade både 
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sannolikheten att köpa etiska produkter, och till större utsträckning sannolikheten till att 

bli en regelbunden konsument.  

Poelman, Mojet, Lyon och Sefa-Dedeh (2008) har studerat hur information om fairtrade 

och ekologisk produktion påverkar konsumenters uppfattning av ananas. Studien, som 

gjordes parallellt i Storbritannien och Nederländerna, påvisade att information om 

fairtrade eller ekologiskt hade minimal påverkan på respondenternas uppfattning, om 

något positivt, när de presenterades enskilt. När märkningarna presenterades 

tillsammans i kombination så upplevdes ingen positiv effekt överhuvudtaget. 

Jämförelsevis var en av de mest signifikanta upptäckterna i Mai’s (2014) studie att 

kombinationen av etiska attribut skapade ett högre upplevt värde än när de presenteras 

enskilt, vilket Mai ansåg bekräftade en synergieffekt mellan etiska märkningar för att 

generera ytterligare upplevt värde. 

I en belgisk studie undersökte De Pelsmacker & Janssens (2007) konsumenters 

köpbeteende för fairtrade och fairtrade-produkter. Resultatet indikerade att övergripande 

objektiv kunskap om fairtrade hade en betydande effekt på köpbeteendet av fairtrade-

produkter. Desto mer respondenterna visste om fairtrade desto mer känner de sig 

bekymrade över de etiska frågeställningar som fairtrade arbetar för och mindre 

skeptiska över fairtrade's faktiska påverkan.  

Andra studier beskriver att konsumenters generella kunskapsnivå om etiska produkter är 

hög på ett ytligt plan som däremot inte är tillräcklig för att påverka ett 

konsumtionsbeteende (Azznuziata et al., 2011). Konsumenter bryr sig om sociala 

problem och har uttryckt en välvilja att anpassa sin konsumtion till produkter som 

värnar om miljön, människor och djur (De Pelsmacker et al. 2005) och har en hög 

igenkänningsgrad av olika logotyper i etisk märkning (Mai, 2014). Dock med en 

begränsad förmåga för att sammanlänka beteende, övertygelse och information till att 

omvärdera sitt köpbeetende och köpbeslut.  

Becchetti & Rosati (2005) anser att konsumenters kunskap till produkter med socialt 

ansvarstagande påverkade deras beteende och motivation till en etisk konsumtion. De 

kunde visa att kunskap om minst fem av de åtta kriterier som fairtrade arbetar efter ökar 

konsumentens prioritering av fairtrade-produkter i jämförelse till traditionella produkter 

med 77 procent. 
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2.2 Etisk märkning 
Den centrala funktionen för produktcertifiering och märkning är att tillhandahålla 

information till konsumenter så de enkelt kan urskilja produkter som överensstämmer 

med deras individuella preferenser (Annunziata, et al., 2011). I takt med att 

konsumenter blivit upplysta om globala sociala och miljömässiga problem har 

efterfrågan för hälsosammare, säkrare och mer miljövänliga matprodukter ökat. Genom 

en ökad mängd av politiska kampanjer och medial exponering av mänsklig 

miljöförstöring och exploatering av länder i tredje världen, har allmänheten nått en 

högre kännedom i hur deras livsstil och konsumtion påverkar miljön och till vilken 

bekostnad en billig vara produceras (Mai, 2014). 

McCluskey & Loureiro (2003) beskriver hur användningen av etisk märkning på 

matprodukter blivit alltmer betydelsefullt på senare år. En märkning som signalerar de 

önskvärda attribut som konsumenter efterfrågar. Produkter med social ansvarsfullhet i 

sin produktionsprocess har på så vis utvecklas som ett svar på allmänhetens utsträckta 

oro över dessa globala problem (McCluskey, Durham & Horn, 2009). Tallontire & 

Rentsendorj (2001) beskriver att den etiska konsumenten på så vis har anpassat sin 

konsumtion och tar köpbeslut med större ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. 

Etisk märkning kan genom en metafor liknas med en fönster- och spegeleffekt. 

Fönstereffekten upplyser och visar hur produkten har tillverkats och med vilket 

samhällsansvar, medan spegeleffekten syftar på konsumentens sökande efter 

självförverkligandet av etiskt och moraliskt ansvar för en positiv självbild 

(Konsumentverket, 2003).  

I en svensk studie gjordes ett nationellt slumpmässigt stickprov för att utforska 

konsumenters aktuella beteende och attityd till ekologiska produkter och etisk 

märkning. Majoriteten av respondenterna påvisade en positiv attityd gentemot att köpa 

olika ekologiska produkter. 46 till 67 procent av samtliga respondenter var överens om 

att det är ganska eller väldigt bra, klokt och viktigt att handla ekologiskt. Däremot var 

den faktiska konsumtionen betydligt lägre. Som högst uppgav 13 procent en 

regelbunden konsumtion, där prispremium, ovisshet och information ansågs vara 

barriärer till ytterligare konsumtion (Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg & Sjödén, 

2001).  Vidare fann Uusitalo & Oksanen (2004) liknande barriärer för etisk konsumtion 

i form av att erhålla information, tillgänglighet och etiska produkters höga priser. 
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Becchetti & Rosati (2005) beskriver hur Procter & Gamble, en av världens största 

aktörer inom kaffeindustrin, meddelade 2003 att de skulle börja sälja fairtrade-certifierat 

kaffe genom en av deras varumärken. Till följd av detta beslutade Kraft Foods, också en 

marknadsgigant, att börja köpa in etiskt märkt kaffe till deras återförsäljare. Becchetti & 

Rosati (2005) anser, i och med företags användning av socialt ansvarsfulla åtgärder i 

deras marknadsföringsstrategier, så börjar etiska märkningar och företagsansvar gradvis 

bli konkurrenskraftiga medel i riktiga och finansiella marknader.  

2.2.1 Etiska aspekter som motiv till etisk konsumtion 

Enligt Mai (2014) har konsumenter med en särskild medvetenhet om etiska aspekter ett 

motsvarande köpbeteende till respektives produkts etiska påverkan. I en 

enkätundersökning av 1253 respondenter från Kina och Australien undersöktes till 

vilken utsträckning konsumenter värdesätter etiska produktegenskaper i träningsskor 

och badtvål. Resultatet påvisade en stor omfattning av etiska attributs påverkan i valet 

av produkt. Att produkten inte hade testats på djur hade störst effekt på val av badtvål 

medan barnarbete och arbetsförhållanden var de faktorer som påverkade vid köp av 

träningsskor (Auger et al. 2003).  
 

Att ta ansvar för hur inköp av produkter påverkar arbetare i fattiga länder och till vilken 

bekostnad en billig vara framställs är ett motiv som driver konsumtionen av 

samhällsetiska produkter. Arnot, Boxall och Cash (2006) beskriver hur en önskan om 

att konsumera socialt ansvarsfulla produkter är det som har störst inflytande på 

köpbeetendet för flest konsumenter av fairtrade-kaffe. Ett ansvar genom att betala ett 

rättvist pris till lantbrukare och producenter i utvecklingsländer för deras produkter för 

att förbättra deras arbets- och livssituation (De Pelsmacker, Janssens, Sterckx & 

Mielants, 2006).      

    

Auger, Burke, Devinney & Louviere (2003) upprättade en multi-internationell studie 

där olika etiska, miljömässiga och etiska aspekter faktorer presenterades och ställdes 

mot varandra. Detta för att undersöka vilka faktorer som föredrogs i respektive land och 

om det fanns skillnader mellan länderna. Den faktorn som skattades viktigast var att 

grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls, motsvarande kravet i FN:s deklaration 

för mänskliga rättigheter. Vilket innefattar att alla har rätt till rättvisa och gynnsamma 

arbetsvillkor, lika lön för lika arbete och rätten till att forma och ansluta sig till 

fackförbund för att skydda sina intressen (UN, u.å.) 
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En annan viktig faktor var att företag inte utnyttjar arbetskraft som var under 

minimiåldern för att arbeta legalt, d.v.s. barnarbete. Vidare påvisade respondenterna 

fokus på rättigheter för djur.  De ansåg att djur inte skulle behandlas grymt vid test av 

nya produkter eller vid underhållningssyfte och att produktionsprocesser som t.ex. 

skogsavverkning inte skulle riskera att utrota olika djurarter. (Auger et al., 2003)  
   

Becchetti & Rosati (2005) anser att konsumenter i utvecklade länder påverkas i sitt 

konsumentval av en känsla av solidaritet och emotionell koppling till människor i mer 

utsatta länder. Resultatet i deras studie påvisar att konsumenters medvetenhet om socialt 

ansvarstagande är en fundamental konkurrenskraftig faktor för produkter med etisk 

märkning. Oron för andras välmående är en av de bidragande faktorerna till att etiska 

konsumenter har en högre betalningsvilja till produkter med etiska attribut. Loureiroa & 

Lotade (2005) fann i sin undersökning att konsumenter var villiga att betala mer för 

fairtrade-kaffe då många av respondenterna uttryckte sin oro mot generella arbetsvillkor 

i utvecklingsländer. Nagel (2009) fick liknande resultat från universitetsstudenter från 

Sverige och Tyskland som poängterade att de valde fairtrade-produkter eftersom de 

ville hjälpa människor i utvecklingsländer 

2.2.3 Hinder till etisk konsumtion 

2.2.3.1 Pris premium 
Ett vanligt hinder till konsumtion av etiska produkter är det förhöjda priset. Napolitano, 

Braghieri, Pisasentier, Favotto, Naspetti & Zanoli (2009) beskriver hur krav på en etisk 

produktionsprocess driver upp produktionskostnader vilket vanligtvis resulterar i högre 

försäljningspris för produkter med etisk märkning.   

I en studie av Magnusson et al. (2001) undersöktes svenska konsumenters attityd till 

etisk märkning genom ekologiskt kött, potatis och bröd. Majoriteten av respondenterna 

uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att ekologiska livsmedelsprodukter inte 

kostar mer än traditionella produkter, vilket resulterade i att 49 procent uttryckte att de 

ofta eller alltid valde att avstå från att köpa ekologisk mat eftersom det var för dyrt. 

De Pelsmacker et al. (2005) påvisade i sin studie att konsumenters köpbeteende inte är 

sammanhängande med deras positiva attityd till etiska produkter. I en 

enkätundersökning med 808 belgiska respondenter mättes den faktiska betalningsviljan 

för fairtrade kaffe. De fann det genomsnittliga pris premium som konsumenter var 
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villiga att betala för fairtrade-märkt kaffe var 10 procent över baspriset.  90 procent var 

inte benägna att betala det nuvarande priset för fairtrade-kaffe, som låg 27 procent över 

baspriset. Flera studier har fått liknande resultat i form av en stor andel av 

respondenterna har ett positivt förhållningssätt till etisk märkning men med en 

begränsad vilja till att betala mer (Bray, Johns, & Kilburn, 2011; Laureati, Jabes, Russo 

& Pagliarini, 2012; Cowe & Williams, 2000). 

Förslagsvis anser De Pelsmacker & Janssens (2007) att regeringar skulle kunna, utöver 

att övertyga allmänheten att det är godtagbart med ett förhöjt pris för fairtrade, bidra till 

att minska prisgapet mellan fairtrade- och traditionella produkter genom att modifiera 

skattesystemet i förmån för fairtrade-produkter. Detta skulle på så vis stimulera 

efterfrågan till produkter med etisk märkning och öka konsumtionen. 

2.2.3.2 Information- och kunskapsbrist 
Den kunskap som konsumenterna har angående specifik etisk märkning tycks vara 

bristfällig för bedömning och val av olika etiskt märkta produkter. För att kunna göra ett 

korrekt konsumentval där valet bygger på den faktiska innebörden, så måste 

medvetenhet kring fördelar och skillnader förstärkas och förtydligas i olika etiska 

märkningar (Carrigan & Attala, 2001). 

Pickett-Baker & Ozaki (2008) påvisar i sin studie att majoriteten av konsumenter har 

problem med att identifiera produkter med etiska värderingar. Även fast konsumenter 

föredrar produkter som tillverkas miljövänligt och samhällsetiskt så anses inte 

marknadsföringen och den existerande informationen tillräckligt relevant för att påverka 

deras uppfattning. Bray et al. (2011) förklarar att ett skäl till att konsumenter inte väljer 

etiska alternativ kunskapsbristen. 

I De Pelsmacker et al. (2006) enkätundersökning av 858 belgiska personer visade det 

sig att respondenternas kunskap och attityd generellt stödjer fairtrade som koncept och 

märkning. Däremot ansåg majoriteten att det behövdes mer och bättre information om 

produkter med fairtrade-certifiering. Konsumenterna efterfrågade mer information om 

fairtrade generellt, mer information på produkten och ytterligare information om vart de 

gick att köpa. 

Laureati, Jabes, Russo & Pagliarini (2012) har undersökt om information influerar 

konsumenters förväntningar och preferenser mellan ekologisk och traditionell yoghurt. 
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Studien kunde påvisa att konsumenter upplever en brist på information om hållbara 

produkter, att information om ekologisk produktion påverkade konsumenternas 

förväntningar och att konsumenter är medvetna om hållbarhet, men inte har förmågan 

att definiera konceptet. 

McCluskey (2000) anser att fler och fler etiska konsumenter använder produktetiketten 

som en källa för att skilja produkter med etisk märkning från traditionella produkter och 

önskar därför mer information och mer klarhet. Detta med tanke på att ett problem är 

bristfällig och otydlig information som misskrediterar den etiska marknaden och 

avskräcker konsumtionen.  

För att förstå hur konsumenter generellt upplever märkningen av etiska produkter 

undersökte Annunziata et al. (2011) respondenternas uppfattning om informationen på 

etiska etiketter och deras åsikt gällande tillräcklighet, användningsbarhet och 

trovärdigheten i informationen. Resultatet visade att i de flesta fall så var 

respondenterna inte nöjda med den befintliga informationsnivån och 46 procent tyckte 

inte att informationen var lätt att tolka. I kontrast till brist på information fann De 

Pelsmacker & Janssens (2007) att konsumenter som överöstes med information om 

känsliga ämnen, som fairtrade, blev misstänksamma över att organisationen inte 

försökte uppnå den etiska målsättningen som de arbetar efter utan istället spelade på att 

lindra konsumenternas samvete.  

Sammanfattningsvis beskriver studierna hur en ofullständig och defekt information om 

etisk märkning begränsar eller rentav nollställer konsumenters potentiella etiska 

köpbeteende och konsumtion. Konsumenter upplever överlag ett förhöjt upplevt värde 

av etisk märkning, men finner inte informationen tillräckligt stimulerande. 

2.2.3.3 Vanor 
Ouellette & Wood (1998) beskriver hur vanligt förekommande handlingar lägger 

grunden till ett vanestyrt beteende som med en undermedveten kontroll automatiserar 

processen till tillfredställande resultat. Handlingar som utförs tillräckligt regelbundet 

blir till slut en vana. Ouellette & Wood anser att individer med ett frekvent starkt 

vanestyrt beteende har svårare att ändra ett beteendemönster i jämförelse till individer 

med ett svagt vanestyrt beteende. Verplanken, Aarts, & van Knippenberg (1997) fann 

att individer med ett starkt vanebeteende la mindre tid och övervägande på andra 

möjliga alternativ än individer med ett svagt vanebeteende. Vidare kan en vana för 
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konsumtion av traditionella livsmedelsprodukter förklara en begränsas konsumtion av 

etiska produkter eftersom det bryter mot ett konsumtionsmönster.  
 

Trots respondenternas konstaterade fokus på pris så ansåg Bray et al. (2011) att vissa 

deltagare verkade mer fixerade i deras vanemässiga inköp än de var beredda att erkänna. 

När deltagarna stod inför en hypotetisk situation där priset inte var en övervägande 

faktor var inte deras omedelbara reaktion att välja etiska produkter framför 

traditionella.  Magnusson et al (2001) belyser att det är rimligt med konceptet av ett 

vanebeteende som en delvis förklaring till varför så få konsumenter regelbundet köper 

etiska produkter trots deras positiva attityd. 

2.2.3.4 Övriga hinder 
Att informationen om etisk märkning framstår som otydlig har uttryckts vara ett hinder 

till etisk konsumtion. Magnusson et al. (2001) belyser i sin studie att mindre än 8 

procent av respondenterna fann det väldigt lätt att veta huruvida kött, potatis och bröd 

var ekologiskt märkta, vilket anspelar på att en osäkerhet i köpbeslutet begränsar 

konsumenten att välja etiska alternativ framför traditionella varor. Detta får stöd av 

Annunziata et al. (2011) som också fann att en tredjedel av respondenterna upplevde en 

svårighet att tyda och tolka informationen. 
 

Ett annat hinder anses vara bristande tillgänglighet. Antingen begränsad tillgänglighet 

till de fysiska produkterna eller till informationen om märkningen. Enligt Vermeir & 

Verbeke (2006) påvisade vissa konsumenter en positiv attityd till etiska produkter utan 

avsikt att verkligen köpa dem. Författarna förklarar att respondenterna hade en fix ide 

och förutfattad mening om att de produkter som användes i undersökningen var svåra 

att få tag på i deras respektive bostadsområde. Nagel (2009) ansåg att varför 

konsumenter inte väljer fairtrade-alternativ är att de inte visste vart det gick att köpa, 

vilket är en kombination av bristande information om produktens fysiska tillgänglighet 

och informationen om generell tillgänglighet. Många konsumenter vill att etiska 

alternativ ska finnas bland det traditionella sortimentet i respektive hylla för att enklast 

få välja etiska alternativ före traditionella (De Pelsmacker et al., 2005).  
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2.3 Fairtrade                                
Fairtrade är en global organisation som jobbar för att bönder och arbetare i framförallt 

fattiga delar av världen ska få bättre arbetsvillkor och bättre handelsavtal som leder till 

bättre levnadsstandard för dem och deras familjer (Fairtrade, u.å.a). Mai (2014) 

beskriver det som en symbol för anti-exploatering och globalt medborgarskap. 1997 

etablerades Fairtrade International vilket idag består av 25 nationella organisationer som 

bedriver licensiering och marknadsföring i respektive land. Tre producentnätverk 

belägna i Sydamerika, Afrika och Asien representerar 1,5 miljoner bönder i totalt 74 

länder (Fairtrade, u.å.c). 

Fairtrade Sverige är en av de 25 nationella organisationer som har som syfte att öka 

utbudet och efterfrågan kring fairtrade-märkta produkter, (Fairtrade, u,å,d). Produkter 

som ofta förknippas med fairtrade är kaffe, frukt, te och vin. Men det finns även 

produkter inom hudvård och sportbollar som är fairtrade-märkta. Det är en icke-

vinstdrivande organisation som återinvesterar överskott i verksamheten, (Fairtrade, 

u,å,d). 

2.3.1 Definition av fairtrade 
Becchetti & Rosati (2005) förklarar att det både är sociala och miljömässiga 

ansvarstaganden som krävs av företag för att vara märkta med fairtrade. De måste följa 

ett visst antal kriterier för att kunna märka sina produkter. Enligt författarna är fairtrade-

produkter mat och hantverk som har egenskaper av socialt ansvar. Det tillkommer en 

prispremie för att kunna hjälpa arbetare först i produktionsledet med en hållbar 

utveckling och bygga upp en stabil produktion. Priset på fairtrade-produkter är därför 

ofta dyrare jämfört med konventionella produkter på marknaden. Eftersom märkningen 

inte påverkar smak eller kvalitet behöver konsumenter förstå det bakomliggande sociala 

ansvaret för att värdesätta fairtrade-produkter högre än traditionella produkter. Enligt 

Becchetti & Rosati (2005) går det inte att jämföra en produkt som är fairtrade-märkt 

med en konventionell vara genom att bara titta på priset utan att förstå innebörden av 

det förhöjda priset.  

2.3.2 Fördelar med fairtrade 
För producenterna innebär fairtrade en rad fördelar som på olika vis förbättrar deras 

arbets- och livssituation (Fairtrade, u.å.b): 

• Ett minimipris på produkter som täcker kostnaderna för en hållbar produktion. 
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• En fairtrade-premie som hjälper till att öka livskvalitén och ger möjlighet till 

bönderna att demokratisk besluta överskottets syfte, om det ska återinvesteras i 

verksamheten, till utbildning eller för sjukvård. 

• Delaktiga i beslut som påverkar deras framtid genom att producenterna 

tillsammans äger Fairtrade International och får via deras ledning vara med och 

styra strategier och priser. 
 

Det är inte bara producenterna som får ut något av fairtrade. Konsumenter som 

värdesätter mänskliga rättigheter och vill hjälpa människor till ett bättre liv får 

möjlighet att handla varor efter sina värderingar och principer. Barone et al. (2000)  

förklarar att företag som jobbar med fairtrade kommer få ett godare anseende i 

samhället och gynnas av att konsumenter med preferenser som överensstämmer med 

vad fairtrade står för att välja deras produkter framför andra. Med fairtrade måste 

producenterna ta hänsyn till miljön i en rad olika kriterier, vilka tagits fram av Fairtrade 

International (Fairtrade, u.å). 
 

2.3.3 Konsumtion av fairtrade 
Försäljningen av fairtrade-märkta produkter ökar ständigt och globalt uppgick 

försäljningen 2015 till 7,3 miljarder euro (Fairtrade, u,å,f). I Sverige var försäljningen 

2015 över 3,2 miljarder kronor för fairtrade-märkta produkter. Det motsvarar en 

konsumtion på 331 kr per person i Sverige och är en ökning på 19 procent mot 

föregående år (Försäljningsstatistik Fairtrade, 2016). 
 

2.3.4 Skillnad mellan fairtrade och fair trade 
Fair trade eller som det heter på svenska, rättvis handel, bygger på principer gällande 

handel som World Fair Trade Organization (WFTO) tagit fram för att förbättra tillvaron 

för producenter i u-länder, hjälpa dem att etablera sig på marknader i i-länder och jobba 

mot en hållbar utveckling (WFTO, 2016). Till skillnad mot fairtrade har fair trade ingen 

märkning på produkter som säljs via deras kanaler eller genom andra livsmedelsbutiker.  
 

2.3.5 Betalningsvilja fairtrade-produkter 
Överlag är etiskt märkta produkter dyrare än konventionella produkter. Det beror till 

stor del på den certifiering som krävs för att företag ska få märka sina produkter med 

märkningens logotyp, vilket resulterar i en extra kostnad för företagen som i sin tur 
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leder till ett ökat pris på produkterna. Enligt Napolitano et al. (2009) kan det förhöjda 

priset vara anledningen till varför konsumenter väljer eller inte väljer att konsumera 

etiskt. Som Kristensen, Gabrielsen & Zaichkowsky (2011) nämner är det svårt att svara 

på frågan vad en konsument är villig att betala för en produkt. Men ett bra mått som 

bedömer köpavsikten hos konsumenter är betalningsvilja eller “Willingness To Pay” 

vilket motsvarar uppskattat köpbetende (De Pelsmacker et al., 2005). Författarna 

upptäckte att majoriteten av människor som deltog i en studie gällande fairtrade-kaffe i 

Belgien var beredda att betala ett förhöjt pris på 10% för att köpa fairtrade-märkt kaffe. 

Men det faktiska priset på marknaden för fairtrade-kaffe låg på 27%, vilket endast 10% 

av deltagarna var beredda att betala. Priset är således av stor betydelse gällande 

betalningsviljan för fairtrade-produkter. Vilket också Didier & Lucie (2008) hävdar när 

de i sin undersökning såg att många människor ansåg att priset var det första kriteriet för 

val av produkt vid konsumtion.  
 

Samtidigt menar Didier & Lucie (2008) att själva fairtrade-märkningen är en bidragande 

faktor till en ökad betalningsvilja. Vilket kan förklaras genom Basu & Hicks (2008) 

som hävdar att betalningsviljan för konsumenter som handlar fairtrade är baserad på 

deras uppfattning gällande produkten snarare än den faktiska prestandan på produkten. 

Så genom att ha en god uppfattning gällande fairtrade kommer det leda till en förhöjd 

betalningsvilja för fairtrade-märkta produkter.  
 

Hertel, Scruggs & Heidkamp (2009) kunde i sin undersökning gentemot vuxna 

människor i USA konstatera att 75 % av respondenterna var villiga att betala 50 cent 

mer för fairtrade-kaffe, vilket motsvarar en ökning på ungefär 17 % mot 

ursprungspriset. Mer än hälften av respondenterna var villiga att betala en dollar eller 

mer för fairtrade-kaffe vilket motsvarar en ökning på 33 %. Loureiro & Lotade (2005) 

gjorde även de en undersökning riktad mot det amerikanska folket men upptäckte att 

respondenterna endast var beredda att betala ett pris motsvarande en ökning på 3 % för 

fairtrade-märkt kaffe. Mai (2014) såg att 51 % av respondenterna i London var villiga 

att betala mer än ursprungspriset för choklad. Betalnignsviljan är således inte konstant 

och iskiftar beroende på undersökning, men att det generellt finns en förhöjd 

betalningsvilja till fairtrade-märkta produkter.  
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2.3.6 Demografiska faktorer 

2.3.6.1 Kön 
Det finns en generell bild av att kvinnor värdesätter och köper fairtrade-märkta 

produkter i högre utsträckning än vad män gör (Mai, 2014; De Pelsmacker et al., 2005; 

Pepper, Jackson & Uzzell, 2011). Arnot, Boxall & Cash (2006) kunde se att 

kvinnor köpte mer frekvent fairtrade-kaffe än män medan Cailleba & Casteran (2009) 

konstaterade att det inte fanns något samband mellan kön och hur ofta män eller kvinnor 

valde att köpa fairtrade-märkt kaffe.  
 

Grankvist (2010) såg bland svenska studenter att kvinnor hade betydligt starkare 

preferens för fairtrade och dess principer och Ljungh & Bergström (2009) märkte att det 

inte fanns någon större skillnad i betalningsviljan hos manliga och kvinnliga studenter 

när de själva fick uppskatta vad de var villiga att betala för fairtrade-kaffe. Det kan 

konstateras genom tidigare studier att kvinnor är mer positivt inställda till fairtrade 

medan i andra studier är det ingen större skillnad. Det kommer däremot inte på tal om 

att män varit mer positivt inställda än kvinnor vilket kan ge en sammanfattning av att 

det i högre grad är kvinnor som värdesätter fairtrade och dess principer.  

2.3.6.2 Ålder 
Det är svårt att studera ålder och ålderns påverkan på betalningsviljan för etiskt märkta 

produkter utan att ta hänsyn till inkomst och utbildning (Starr, 2009). En person som 

nyligen är utbildad kommer mest troligt ha större kunskap och förståelse för olika 

problem i världen och vara mer påläst angående etiska förhållningssätt och därför vara 

mer öppen för etisk märkning. Det är oftast yngre personer som utbildar sig vilket talar 

för att yngre personer är den grupp som är mest villiga att betala för etisk märkning 

(Starr, 2009). Enligt Becchetti & Rosati (2005) är yngre människor den grupp som i 

framtiden kommer vara mest benägna att handla fairtrade-produkter, då kunskap 

angående fairtrade är som störst hos de yngre. Med en ökad inkomst hos den här 

gruppen människor kommer försäljningen av fairtrade-produkter att öka. Vilket också 

Starr (2009) indikerar som menar att studerande unga inte har de finansiella tillgångar 

som äldre människor har vilket bidrar till att de kan konsumera etiskt märkta produkter i 

högre utsträckning.  
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Vidare hävdar Grankvist & Öst (2012) att kvinnor i 50-60 års åldern är betydligt mer 

positiva till fairtrade än män i 20-30 års åldern. Vilket även styrker att kvinnor i högre 

utsträckning har en positiv syn på fairtrade. Dock menar Pepper et al. (2011) att ålder 

inte påverkar hur ofta konsumenter väljer att handla etiskt märkta produkter vilket även 

Cailleba & Casteran (2009) kunde konstatera i sin undersökning angående fairtrade-

märkt kaffe. Wandel & Bugge (1997) lyfter en annan aspekt som syftar på att yngre 

människor är mer benägna att köpa etiskt märkta produkter då de tänker på miljön 

medan äldre människor tänker mer på sin egen hälsa. Sammanfattningsvis påverkas inte 

viljan av att köpa fairtrade enbart av åldern utan inkomst och utbildning är avgörande 

faktorer som bidrar till betalningsviljan för fairtrade. 

2.3.6.3 Inkomst och Utbildning 
Som tidigare nämnts hävdar Starr (2009) att personer med högre utbildning och högre 

inkomst är mer belägna att köpa etiskt märkta varor. Enligt författaren beror det på att 

personer med högre utbildning generellt är mer uppmärksamma på problem och brister i 

världen vilket i sin tur leder till en högre kunskap och förståelse för innebörden av etisk 

konsumtion. Etiskt märkta varor kostar mer än vanliga varor vilket är en stor orsak till 

att personer med högre inkomst är mer angelägna till att betala för etiska produkter 

jämfört med personer med lägre inkomst (Starr, 2009; Becchetti & Rosati, 2005). En 

annan orsak enligt Andreoni (1995) till varför personer med högre inkomst är mer 

villiga att betala för etiskt märkta produkter är att det kan anses vara en lyxvara.  

 

Cailleba & Casteran (2009) fann att högre utbildning och högre inkomst var orsaker till 

hur ofta personer valde att köpa fairtrade-märkt kaffe. Micheletti & Stolle (2005) såg ett 

samband mellan inkomst och utbildning gentemot en högre grad av politisk 

konsumtion, vilket definieras av författarna som ett aktivt val av konsumenten gentemot 

politiska, etiska eller miljömässiga skäl.  
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2.4 Teoretisk referensram  
Nedan återfinns en tabell över den sammanlagda teorin som vi använt oss av i 

teorikapitlet. Vi har valt att i kronologisk ordning belysa samtliga artiklars referens och 

relevans i respektive teoretiskt område. På detta vis kan teorins röda tråd och "tratt" 

tydliggöras och enkelt överblickas. Teorin har tre huvudområden- konsumentkunskap, 

etisk märkning och fairtrade. Som motsvarande i teorikapitlet är konsumentkunskap det 

område som först sammanfattas i tabellen. Etisk märkning, med följande underrubriker, 

etiska aspekter för konsumtion och hinder till konsumtion, är det nästkommande i 

tabellen och avslutningsvis området fairtrade.  
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Konsumenter	valde	att	avstå	från	att	handla	etiska	
produkter	eftersom	det	var	för	dyrt	

Pelsmacker,	Driesen	&	Rayp	
(2005)		

Majoriteten	inte	villiga	att	betala	det	förhöjda	
marknadspriset.		

Brey,	Johns	&	Kilburn	(2011)		 Positiv	förhållningssätt	men	med	en	begränsad	
betalningsvilja	

Laureati,	Jabes,	Russo	&	
Pagliarini	(2012)		

Positiv	förhållningssätt	men	med	en	begränsad	
betalningsvilja	

Cowe	&	Williams	(2000)		 Positiv	förhållningssätt	men	med	en	begränsad	
betalningsvilja	

Pelsmacker	&	Janssens	(2007)	 Förslag	till	regeringen	att	bidra	till	en	etisk	konsumtion	

Carrigan	&	Attala	(2001)		 Konsumenters	etiska	kunskap	bristfällig	

Picket-Backer	&	Ozaki	(2008)	 Kunskapsbrist	ett	hinder	till	etisk	konsumtion			

Pelsmacker,	Janssens,	Sterckx	
&	Mielants	(2006)	

Behövs	mer	generell	och	specifik	information	om	fairtrade	

McCluskey	(2000)	 Otydlig	information	misskrediterar	etisk	konsumtion	

Annunziata,	Lanuario	&	Pascal	
(2011)	

Majoriteten	inte	nöjd	med	nuvarande	informationen	och	
ansåg	den	vara	svårtolkad	

Ouellette	&	Wood	(1998)	 Individer	med	starkt	vanstyrt	beteende	försvårar	en	
förändrad	konsumtion	

Verplanken,	Aarts	&	van	
Knippenberg	(1997)	

Vanebeteende	försvarar	för	ett	förändrat	
konsumtionsmönster	

Vermeir	&	Verbeke	(2006)	 Bristande	tillgänglighet	
	

Nagel	(2009)	 Bristande	tillgänglighet	och	föreställningen	om	en	
bristfällig	tillgänglighet	
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												Fairtrade	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fairtrade	International	(u.å.)	 Förklarar,	beskriver	och	definierar	fairtrade	

Fairtrade	Sverige	(u.å.)	 Förklarar,	beskriver	och	definierar	fairtrade	

Mai	(2013)	 Fairtrade	en	symbol	för	globalt	medborgarskap	och	anti-
exploatering		

Barone,	Miyazaki	&	Taylor	
(2000)	

Företag	med	etisk-certifiering	gynnas	av	konsumenter	med	
motsvarande	etiska	preferenser	
	

Försäljningsstatistik	(2006)	 Konsumtionen	av	fairtrade	ökar	i	Sverige	

Pelsmacker,	Driesen	&	Rayp	
(2005)	

Ökad	betalningsvilja	för	fairtrade-märkt	kaffe	

Mai	(2013)	 Kvinnor	konsumerar	fairtrade	mer	än	män	

Pelsmacker,	Driesen,	Rayp	
(2005)	

Kvinnor	konsumerar	fairtrade	mer	än	män	

Pepper,	Jackson	&	Uzzell	
(2011)	

Kvinnor	konsumerar	fairtrade	mer	än	män		

Arnot,	Boxall	&	Cash	(2006)	 Kvinnor	handlar	fairtrade-märkt	kaffe	oftare	än	män	

Cailleba	&	Casteran	(2009)	 Inget	samband	mellan	kön	och	konsumtion	av	fairtrade		

Grankvist	(2010)	 Kvinnliga	studenter	starkare	preferenser	för	fairtrade	kaffe	

Katz	(2009)	 Ingen	skillnad	i	betalningsviljan	för	fairtrade	kaffe	mellan	
manliga	och	kvinnliga	studenter	

	
	
	

Starr	(2009)	

Yngre	personer	mest	villiga	att	betala	för	etiska	produkter	
	
Hög	utbildning	och	högre	inkomst	ökar	benägenheten	av	att	
köpa	etiska	produkter	

Bechetti	&	Rosati	(2005)	 Yngre	personer	har	mer	kunskap	och	således	större	
betalningsvilja	men	med	begränsad	ekonomi	

Grankvist	&	Öst	(2012)	 Äldre	kvinnor	mer	positivt	inställda	till	fairtrade	än	unga	
män	

Wandel	&	Bugge	(1997)	
	
	

Äldre	handlar	etiska	av	egocentriska	skäl	medan	yngre	
värnar	om	en	hållbar	utveckling	

Andreoni	(1995)	 Etisk	märkta	varor	kan	anses	vara	en	lyxvara	vilket	således	
lockar	personer	med	högre	inkomst		

Micheletti	&	Stolle	(2005)	 Utbildning	och	inkomst	har	ett	samband	med	etisk	
konsumtion		
	
	
	
	

Tabell 1 - Teoretisk referensram, egen. 
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2.5 Teoretisk forskningmodell 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter det teoretiska kapitlet har vi valt att avgränsa vår studie till att endast undersöka 

relationen mellan konsumentkunskap och betalningsvilja samt konsumtion av fairtrade-

märkta produkter. Således har vi valt att bortse personliga värderingar och övriga hinder 

för etisk konsumtion som vi däremot inkluderar i teorin för en grundläggande och mer 

omfattande kartläggning. Den teoretiska modellen ligger som grund för studiens 

undersökning (se figur 1.).  

 

Alba & Hutchinson (1987) beskriver konsumentkunskap som en betydande faktor för 

att förklara konsumenters uppfattning om produkter och varumärken. Information som 

bearbetas till kunskap är således avgörande för att stimulera en förändring i 

konsumtionsbeteende (Vermeir & Verbeke, 2006). Etiska märkningars centrala funktion 

är att tillhandahålla information om produktionsprocess och företags etiska 

ansvarstagande inom handel för att uppmana konsumenter att konsumera med ett större 

socialt och miljömässigt ansvarstagande (Annunziata et al., 2011). Sedermera har flera 

forskare argumenterat för vikten av ytterligare konsumentkunskap för att möjliggöra en 

ökad konsumtion av etiskt märkta produkter (Pieniak et al., 2010; Gracia och Magistris, 

2007; De Pelsmacker & Janssens, 2007).  

Fairtrade 

Konsumentkunskap 
 

Etisk märkning 
 

Konsumtion Betalningsvilja 

Figur 1- Teoretisk modell, Egen 
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3. METOD 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter,  
undersökningsdesign, metodval och insamlingsmetod samt tillvägagångssätt. Vidare 
beskrivs undersökningens utformning, uppbyggnad och populationens omfång och 
urval. Slutligen kvalitetsmått och metodkritik. 
 
3.1 Val av undersökningsdesign 
Vi har i denna studie valt att utgå från den positivistiska forskningstraditionen. Bryman 

& Bell (2013) beskriver hur begreppet positivism skiljer sig åt mellan forskare och har 

använts på skilda vis i litteraturen, men emellertid är de flesta överens om den 

grundläggande innebörden. Den innefattar att endast företeelser som kan bekräftas via 

sinnena som kan ses som riktig kunskap, att kunskapsinsamlingen kan bestå av tidigare 

teori eller empiriska observationer och att vetenskapen ska vara värderingsfri och 

således objektiv. Rosenqvist & Andrén (2006) förklarar att inte vara objektiv i sin 

insamling kan således färga resultatet av egna åsikter, vilket vi vill undvika.  

Sohlberg och Sohlberg (2013) förklarar att den positivistiska traditionen grundar sig i 

att kunskap kommer från erfarenheter och att vetenskap utgår från positiva erfarenheter 

med avhåll från spekulationer. Vidare anser författarna att positivismen är inspirerad av 

matematikens logik och stringens och har en metodologi som vanligtvis är kvantitativ 

med ett objektivt och neutralt förhållningssätt.  

Då vi bygger vår studie på tidigare forskning om etisk märkning, betalningsvilja och 

konsumentkunskap har således en deduktiv teori använts. Bryman & Bell (2013) 

beskriver hur en deduktiv teori utgår från den kunskap som finns inom ett område som 

sen härleds till en eller flera hypoteser som ska undergå en empirisk granskning där ett 

resultat framställs och kan användas för att expandera den befintliga forskning inom det 

området. 

3.2 Metodval 
Vi har valt en kvantitativ forskningsstrategi som Bryman & Bell (2013) beskriver har en 

insamling och analys av data som är kvantifierad med en framförallt tyngd på fyra 

viktiga drag: mätning, kausalitet, generalisering och replikation.  

Mätning hjälper till att beskriva små och hårfina skillnader och utgör således grunden 

till att beräkna relationen mellan olika begrepp. Kausalitet är sedermera tilltron eller 

säkerheten till de slutsatser som dras av beräkningen, om det finns ett klart 

orsakssamband till mätningens resultat. Holme & Solvang (1997, s.65) definierar 
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kausaleffekt som “x har en kausal effekt på y om och endast om y ändras genom att vi 

förändrar x och endast x”. Genom att få fram ett representativt urval, resultatet från 

utvalda individer är motsvarande till populationen, kan undersökningens resultat anses 

vara generaliserbart för den specifika populationen. Om det föregående utförts 

objektivt med validitet ska således undersökningens tillvägagångssätt vara möjlig för 

andra forskare att reproducera, vilket betraktas som ett viktigt drag inom kvantitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013).  

Anledningen till varför vi inte valde en kvalitativ metod var att genom studien så vill vi 

belysa ett förhållande och relation, snarare än individbaserad situation och uppfattning. 

Holme & Solvang (1997) beskriver att kvalitativa metoder syftar till att fånga enskilda 

enheters egenart och speciella livssituation, omfattande och detaljerat material kan 

således användas till göra relevanta tolkningar av informationskällan men sällan till 

generaliserbara resultat.  

Holme & Solvang (1997) förklarar att en kvantitativ metod är att föredra om intresset 

ligger i att visa samband och omfattning för en viss företeelse, kunna dra jämförelser för 

de företeelser som studeras och utifrån urvalet säga något om den grupp som är 

inkluderad i urvalet. Författarna beskriver hur en kvantitativ studie präglas av 

strukturering vilket har olika för- och nackdelar. Styrkan med ett standardiserat upplägg, 

där alla undersökningsenheter får samma frågor och svarsalternativ, är att informationen 

som tas fram möjliggör för en generalisering som kan förklara olika företeelser, 

existerande uppfattningar och förhållningssätt inom populationen. En svaghet kan 

sedermera vara att det inte finns någon garanti för att den insamlade informationen är 

relevant för frågeställningen. Om detta upptäcks under insamlingsfasen är det redan 

försent eftersom studiens forskningsstrategi handlar om att följa den teori som studien 

grundas på. En annan svaghet kan vara då frågornas struktur och utformning är 

förutbestämd möjliggör det att respondenternas val egentligen inte motsvarar deras åsikt 

om inget alternativ, eller frågan i sig, känns relevant.  

3.3 Val av insamlingsmetod 
Vi har valt att samla in kvantitativ data genom en enkätundersökning som utfördes på 

Ica Maxi i Gävle. Bryman & Bell (2013) beskriver att enkäter att är en form av 

tvärsnittsdesign eller surveydesign som innebär en datainsamling från fler än ett fall vid 

en viss tidpunkt. Detta i syfte att extrahera kvantitativa eller kvantifierbar data som sen 

granskas i förhoppning att upptäcka olika sambandsmönster. Rosenqvist & Andrén 
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(2006) förklarar att surveys är undersökningar som överblickar stora grupper för att 

åstadkomma generaliserbara resultat i försök att beskriva förhållanden och olika 

sambandsfaktorer. Eriksson & Widersheim-Paul (2014) anser att under förutsättningen 

att svarsprocenten är hög och stickprovet är representativt kan enkäter med väldigt små 

stickprov ge en verklighetstrogen bild av populationen. 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det flera fördelar med att använda sig av enkäter. De 

är ofta billigare att framställa i större mängd i jämförelse med andra alternativ, 

tidseffektiva i den mån att tusen enkäter kan skickas ut vid ett enda tillfälle, och medför 

således ingen intervjuareffekt eller variation i sin formulering och utformning. Då flera 

tidigare studier inom samma område använts sig av enkäter (Annunziata et al., 2011; 

Loureiroa & Lotade, 2005; De Pelsmacker & Janssens, 2007; Gracia & Magistris, 2007) 

ansåg vi insamlingsmetoden var passande och valid.  

Vår första tanke var att upprätta elektroniska enkäter för att effektivisera vår 

datainsamling. Trost & Hultåker (2016) förklarar att webbenkäter har blivit allt 

vanligare och har fördel i att inte behöva vara geografiskt bunden, kan utformas genom 

programvaror med enkla verktyg och är bekvämare för respondenterna som då kan välja 

vart och när de vill fylla i enkäten. Enligt Huang (2004) har respondenterna rapporterat 

större njutning av webbenkäter och uppfattar frågeformuläret som kortare och bättre på 

att behålla anonymitet.  

Däremot kan webbenkäter ha bristande validitet, större utrymme för misstolkningar och 

låg svarsfrekvens. Haysletta & Wildemuthb (2004) anser att ett av de återstående 

problemen med internetbaserade enkäter är att metoden kan tillämpas till andra 

respondenter än endast de ändamålsenliga. Författarna förklarar att om populationen i 

studiens fokus inte har ohämmad tillgång till internet kommer urvalet sannolikt 

representera en snedvriden population, vilket kan ifrågasätta giltigheten i resultatet. 

Trost & Hultåker (2016) beskriver att det finns en risk för låg svarsfrekvens av 

webbenkäter eftersom enkäten lätt kan blandas ihop med spam och uppfattas som 

tjatiga.  

En bidragande faktor till valet att använda oss av traditionella fysiska enkäter var 

således några av nackdelarna som medförs med webbenkäter. Men även eftersom 

fysiska enkäter ger oss möjligheten att samla in data som handlar om livsmedel och 

betalningsvilja i den miljön som dessa beslut oftast tas, i en matbutik. Genom att vår 
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datainsamling skedde vid Ica Maxi i Gävle nådde vi således livsmedelskonsumenter i 

deras rätta miljö och tillstånd, och kunde på så vis minska påverkningen av andra 

faktorer och samla in data som förhoppningsvis efterliknar konsumenternas faktiska 

köpbeteende.  

3.4 Enkätutformning 
I vår enkät finns det 18 frågor där de första fem frågorna berör de demografiska 

aspekterna gällande ålder, kön, personer som bor i hushållet, utbildning och inkomst. 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) bör demografiska frågor som ålder, kön 

och utbildning i början av en enkät och de mer känsliga frågorna mot slutet. De 

demografiska frågorna är av stor vikt för vår undersökning då vi vill se kopplingar 

mellan dessa faktorer och hur de förhåller sig gentemot resterande frågor som berör 

kunskap, betalningsvilja, uppfattning och köpfrekvens. Frågorna som mäter kunskap 

gällande fairtrade är uppdelade i subjektiva och objektiva frågor. De tre subjektiva 

frågorna grundar sig i att mäta självskattad kunskap kring fairtrade och de fem objektiva 

frågorna mäter den kunskap respondenterna faktiskt besitter. Vi valde att placera de 

subjektiva frågorna före de objektiva då vi inte ville påverka den självskattade 

kunskapen gällande fairtrade genom att låta respondenterna svara på de objektiva 

frågorna först. Därefter fick respondenterna fylla i ett eget pris på vad de är beredda att 

betala för fairtrade-märkta produkter för att ge oss en uppfattning om hur kunskap kan 

relateras till betalningsviljan. För att slutligen ge ett svar på deras uppfattning angående 

fairtrade och deras köpfrekvens. Det för att se deras generella inställning till fairtrade 

och om de handlar efter den.  

3.4.1 Val av frågor   
Bryman & Bell (2013) förklarar att ställa en fråga på ett öppet eller slutet sätt är något 

som är viktigt att tänka på vid utformningen av enkäter. En öppen fråga ställs så 

respondenterna får svara fritt och en sluten fråga har olika fasta svarsalternativ som 

respondenterna får välja mellan. Då vi sökte att uppskatta personers kunskap angående 

fairtrade, både subjektivt och objektivt, väljer vi att använda oss av slutna frågor som 

tillåter respondenterna att svara rätt eller fel. Enligt Bryman & Bell (2013) så är det lätt 

att bearbeta svaren från slutna frågor och det är lättare för respondenterna att förstå 

innebörden av frågorna samt att det är bättre lämpat för snabba svar.  
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Vi kan även använda oss av öppna frågeställningar för att mäta kunskapen, men både 

Bryman & Bell (2013) och Trost & Hultåker (2016)  hävdar att det tar längre tid för 

respondenterna att svara på enkäterna samt att det krävs att svaren som kan vara långa 

meningar kodas om på ett korrekt sätt. Om svaren skulle kodas fel kan det uppstå 

skevheter som bidrar till mätfel och lägre validitet (Bryman & Bell, 2013). Trost & 

Hultåker (2016) menar också att osäkerhet gällande den öppna frågan kan bidra till att 

folk låter bli att svara på den. Eftersom studien har en tidsbegränsning anser vi det mest 

lämpligt att använda oss av slutna frågor då det går snabbare att samla ihop data och 

analysera den med hög validitet. Dock ansågs det mest lämpligt att använda oss av 

öppna frågor när det kommer till betalningsviljan för att på så sätt få ett så 

verklighetstroget svar som möjligt.  

3.4.2 Skalformning 
De slutna frågorna som berör subjektiv kunskap, inställning och köpfrekvens är 

utformade efter en likertskala från 1-7. Enligt Jamieson (2004) är avsikten med 

likertskalor att mäta styrkan i en åsikt utifrån ett ställt påstående.  Matell & Jacoby 

(1971) och Bagozzi, Gopinath & Nyer (1999)  hävdar att en likertskala bör bestå av 

minst fem punkter men sju eller till och med nio är att föredra. Det beror dock på hur 

stor studien är och vid större studier kan det vara bra med en större bredd på 

likertskalan. Eftersom vi valt att använda oss av sju punkter kommer det finnas en punkt 

som ligger i mitten vilket ger ett neutralt svar utan ställningstagande. Genom att 

möjliggöra en åsikt utan ställningstagande får vi in svar som efterliknar respondenternas 

faktiska åsikt. Garland (1991) menar att en skala utan mittpunkt kan få respondenterna 

att bli mer angelägna att svara åt det positiva hållet, även om det inte är den korrekta 

åsikten. 
 

Subjektiva frågor där respondenterna får uppskatta sin egen kunskap gällande fairtrade 

är till för att undersöka relationen till objektiv kunskap och betalningsvilja. De är 

placerade så respondenterna först svarar på de subjektiva frågorna innan de svarar på de 

objektiva för att inte påverka personernas uppfattning om deras egna kunskap. Hade de 

subjektiva frågorna varit efter de objektiva skulle det subjektiva resultatet kunna 

påverkas av respondenternas uppfattning om deras objektiva kunskap. Vi ville undvika 

det och valde därför att placera de subjektiva frågorna före de objektiva i enkäten. De 

subjektiva frågorna är utformade på samma vis som Park et al. (1994), Aertsens et al. 

(2010) och Pieniak et al. (2010) vilket således följer krav på validitet.  
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De objektiva kunskapsfrågorna är utformade på ett sätt som tidigare forskning gjort i 

sina undersökningar (De Pelsmacker & Janssens, 2007; Pieniak et al., 2010; Azznuziata 

et al., 2011; Mai, 2014). De valde att undersöka kunskap genom att ställa frågor som 

berör ämnet de undersöker och på så vis se om respondenterna har rätt eller fel. De 

kunde sedan få en bild av hur stor kunskap respondenterna besitter. Vi har valt att 

efterlikna det här sättet när vi formar våra objektiva kunskapsfrågor. Genom att ställa 

fem frågor som berör ämnet fairtrade kan vi skapa oss en uppfattning om hur god 

kunskap respondenterna har. Frågorna är strukturerade så de berör de största och mest 

centrala områdena inom fairtrade. Detta för att kunna undersöka bredden av 

respondenternas kunskap samt vilka områden som är mest uppmärksammade hos 

allmänheten. Samtliga frågor är hämtade genom grundläggande information från 

fairtrade’s hemsida.  
 

Vi valde att använda oss av tre produkter för att undersöka respondenternas 

betalningsvilja för fairtrade-märkta livsmedel vilket var banan, kaffe och honung. Lee & 

Hatcher (2001) beskriver fyra olika metodtekniker för att mäta konsumenters 

betalningsvilja för produktattribut som vanligt faller in i två generella kategorier: direkt 

datainsamling från konsumenter och indirekt data från marknaden i sig. Av alla fyra 

mätmetoder så är den vanligaste, och den vi valt att använda, Contingent Valuation, 

även kallad CV-metoden. CV- metoden brukar vanligtvis framföras genom telefon, 

enkäter eller face-to-face intervjuer och genom ett hypotetiskt scenario får konsumenter 

besvara om deras betalningsvilja för en specifik nivå av en vara eller till en förändring i 

kvalitet eller attribut. CV-metoden används vanligtvis för att beskriva ett attributs 

inverkan på konsumenters prisuppfattning och värdering. Breidert, Hahsler & Reutterer 

(2006) förklarar att direkt be respondenterna indikera deras accepterade prisnivå kan 

hänvisas till en direkt metod för att mäta betalningsvilja 

 

Vi valde banan för det är en vara som vanligtvis konsumeras i moget skick och har 

således en begränsad förbrukningstid innan den blir gammal och oätbar.  Kaffe har inte 

samma förbrukningstid men är ett vardagligt livsmedel som vanligtvis konsumeras 

regelbundet men i mindre utsträckning än banan. Honung är i jämförelse med de två 

andra en sällanköpsvara vilket bidrog till att vi tog med den. På så sätt fick vi med en 

vara som köps ofta, en vara som köps relativt regelbundet och en vara som köps mer 

sällan vilket ger oss en bredd i sortimentet. Frågorna strukturerades upp efter den 
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ordningen för att respondenterna lättare skulle kunna ta ställning till produkterna. Vi 

poängterade i enkäten att produkterna kunde vara hypotetiska och vilket gjorde att vi 

inte behövde ha de korrekta fairtrade-märkta varorna som finns på marknaden. Eftersom 

studien endast vill undersöka om fairtrade-certifieringen påverkade respondenternas 

uppfattade värde av produkten möjliggjorde således en hypotetisk produkt att vi enklare 

kunde välja tre produkter som skiljer sig. Däremot stod det faktiska priset på samtliga 

traditionella produkter för att efterlikna en vanlig konsumtionsprocess så mycket som 

möjligt.  

Vi följde den tidigare nämnda CV-metoden genom att konstruera tre hypotetiska 

ställningstaganden där respondenterna själva fick fylla i det pris de var villiga att betala 

för en fairtrade-märkt livsmedelsprodukt. Detta med referenspunkt till det utskrivna 

priset för respektive produkt utan märkning. På så vis har vi isolerat märkningens 

betydelse för hur konsumenter värderar fairtrade och kan således utläsa förändring i 

betalningsvilja och den skiljer sig mellan produkter.  
 

Frågenummer Typ av frågor Referens 

 

Demografiska frågor 
 

1. Hur gammal är du? (Starr, 2009), Becchetti & Rosati (2005) 

och Grankvist & Öst (2012) 

2. Vilket kön definierar du dig som? Arnot, Boxall & Cash (2006) och  Pepper, 

Jackson & Uzzel (2011) 

3. Hur många bor i ditt hushåll? Rosenqvist & Andrén (2006); Didier & 

Lucie (2008) och Uusitalo & Oksanen 

(2004) 

4. Vilken utbildning har du? Andreoni (1995),  Cailleba & Casteran 

(2009) och  Micheletti & Stolle (2005) 

5. Vilken är din årliga bruttoinkomst? Andreoni (1995), Cailleba & Casteran 

(2009) och Micheletti & Stolle (2005) 

 

Subjektiva kunskapsfrågor  

6. Jag har god kunskap om Fairtrade 

och vad de sysslar med 

Park, Mothersbaugh & Feick (1994) och 

Aertsens et al. (2010) 
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7. I jämförelse med genomsnittet vet 

jag mycket om Fairtrade 

Pelsmacker & Janssens (2007) Pieniak et 

al. (2010) och Gracia & Magistris (2007). 

8. De som känner mig anser att jag är 

en expert på Fairtrade och Fairtrade-

produkter 

Pelsmacker & Janssens (2007), Pieniak et 

al. (2010) och Gracia & Magistris (2007). 

 

Objektiva kunskapsfrågor  

9. Vad är Fairtrade? Becchetti & Rosati (2005) och Fairtrade 

International (u,å.) 

10. Fairtrade arbetar för? Arnot, Boxall och Cash (2006), 
Azznuziata et al. (2011) och Fairtrade 

International (u,å.) 

11. Vilken/vilka varor kan vara 

Fairtrademärkta? 

Becchetti & Rosati (2005), Park, 

Mothersbaugh & Feick (1994) och 

Fairtrade International (u,å.) 

12. Fairtradeprodukter är oftast dyrare 

eftersom? 

Auger, Devinney & Louviere (2007), 

Park, Mothersbaugh & Feick (1994) och 

Fairtrade International (u,å.) 

13. Vilken är Fairtrades logotyp? Mai (2014) och Fairtrade International 

(u,å.) 

 

Betalningsvilja  

14. Vad är du villig att betala för 

Fairtrade-märkta bananer? 

Sterckx & Mielants, (2006), De 

Pelsmacker, Driesen & Rayp (2005)  

15. 
 

Vad är du villig att betala för 

Fairtrade-märkt kaffe? 

Mai (2014), Loureiroa & Lotade (2005), 

De Pelsmacker, Driesen & Rayp (2005) 

16. Vad är du villig att betala för 

Fairtrade-märkt honung? 

Hoek, Roling & Holdsworth (2013) Mai 

(2014) och Loureiroa & Lotade (2005) 

 

Uppfattning & köpfrekvens  

17. Vad är din uppfattning om Fairtrade 

och fairtrade-produkter? 

Tallontire & Rentsendorj(2001) 

18. Hur ofta köper du fairtrade-märkta 

produkter när du är och handlar? 

Magnusson, Arvola, Hursti, Åberg, 

Sjödén, 2001) 

Tabell 2 - Enkätutformning, egen. 
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3.4.3 Pilotstudie 

Risken med att frågorna inte överensstämmer med verkligheten försökte vi minimera 

genom att göra en pilotenkät där utvalda vänner och studenter fick komma med kritik på 

frågornas relevans och tänkbara svar och på så vis förbättra vår enkätutformning. Holme 

& Solvang (1997) beskriver att med en noggrann utprovning av frågorna kan viktiga 

korrigeringar läggas till i den planering som gjorts för att undvika fallgropar. Enligt 

Bryman & Bell (2013) kan man genom en pilotstudie upptäcka och identifiera problem 

med enkäten och rätta till dessa för att problem inte ska dyka upp under själva 

undersökningen. Eliasson (2013) tillägger att pilotstudien görs för att se om enkäten och 

frågorna håller en god nivå. I vår pilotstudie valde vi att dela ut 10 stycken enkäter till 

studenter. Sex stycken delades ut till studenter som skriver examensarbetet samtidigt 

som oss för att se om de hade någon mer djupgående kritik angående upplägget och 

strukturen på enkäten. Fyra delades ut till studenter i lägre årskullar för att se om 

personer som inte är så insatta i enkätutformning hade några andra synpunkter. Genom 

att dela upp pilotstudien fick vi ett bredare utbud av synpunkter och kritik gentemot vår 

enkät. Vi tog tid på de tillfrågade studenterna för att senare i själva undersökningen 

kunna ge en ungefärlig tid det skulle ta att genomföra enkäten.  

3.4.4 Förberedelser och genomförande 
Då vi ville undersöka Gävles population behövdes respondenter från alla åldrar. Därför 

valde vi  att vara på plats vid 11.30 till 20:30 så alla målgrupper hade en chans att delta. 

Väl på plats valde vi att stå vid huvudingången. Det är där flest människor går in och ut 

och därmed störst chans för oss att få personer att vilja delta i undersökningen. Till en 

början försökte vi fråga både in- och utpasserande personer men insåg efter ett tag att 

det var de utpasserande personerna som var mest angelägna till att svara på enkäten. Vi 

ändrade placeringen på vår roll-up så den syntes från kassorna där folk stod och 

betalade och fokuserade på dessa personer, vilket gav resultat.  

Under tiden respondenterna fyllde i enkäten var vi tysta för att inte ge några ledtrådar 

som kunde påverka respondenternas svar. Undantag var då personer inte förstod en 

fråga och behövde vidare förklaring eller om de inte kunde se vad det stod på grund av 

dålig syn. Då fick vi läsa upp frågorna för att sedan låta respondenten svara. Vi såg även 

till att personer inte samarbetade under tiden de fyllde i svaren.  
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3.4.5 Kodning 

Enligt Bryman & Bell (2013) är kodning en process i kvantitativ forskning där målet är 

att bryta ner data i olika kategorier för att sedan kunna numrera dessa och på så vis 

använda och bearbeta informationen. Efter vi genomfört undersökningen sammanställde 

vi alla enkäter i Microsoft Excel. Vi numrerade svaren från enkäterna så de fick olika 

siffror i excel, vilket behövs för att kunna analysera svaren i SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). Frågorna som var öppna delade vi upp i sju olika kategorier där 

varje kategori bestod av en siffra. Vi ansåg att det var smartast att förhålla sig till 

samma skala som de slutna frågorna hade för att lättare kunna analysera resultaten.  
 

3.5 Population och Urval 

3.5.1 Population  
För att göra ett val angående population menar Trost & Hultåker (2016) att det är viktigt 

att man vet vilken del av befolkningen studien är tänkt att undersöka. Bryman & Bell 

(2013) beskriver population som samtliga enheter man gör sitt urval ifrån. I den här 

studien är populationen befolkningen i Gävle och mer specifikt människor i åldersgrupp 

18 år och äldre. Med utgångspunkt för Svenska centralbyråns statistik (2015, 

www.scb.se) med avseende folkmängd i åldersgruppen 18 till 75 år, framtaget 31 

december 2015, är befolkningen 71 139 personer. Vi väljer att begränsa åldern vid 

myndiga av forskningsetiska skäl.  

 
3.5.2 Urval 
Eliasson (2013) förklarar att om inte möjligheten finns att göra en totalundersökning av 

populationen så kan ett urval väljas för att besvara valda forskningsfrågor. En mindre 

urval behöver inte på något vis vara missvisande. Flera författare belyser även hur små 

stickprov kan ge en riktig bild av populationen (Körner och Wahlgren, 2006; Bryman & 

Bell, 2013). Att urvalet är representativt menas med att var och av de utvalda 

respondenterna motsvarar en del av befolkningen på ett sådant vis att urvalet 

representerar en miniatyr av populationen (Trost & Hultåker, 2016). 

Eftersom ett generaliserbart resultat efterfrågades behövdes således samtliga målgrupper 

och åldersgrupper ingå i vår undersökning för att urvalet skulle kunna klassas som 

representativt. Genom att samla in data en hel dag, från förmiddag till kväll, hade alla 

livsmedelskonsumenter möjlighet att delta i vår undersökning. Något vi märkte, som vi 
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också antog innan datainsamlingen, var att konsumenternas åldersgrupp var beroende av 

tidpunkten på dagen. Majoriteten av enkäterna vi fick in på förmiddagen var från äldre 

människor, som förslagsvis är pensionärer eller dylikt, och resterande åldersgrupper 

handlade på Ica Maxi på eftermiddagen. Hade vi enbart samlat in data på 

förmiddag/eftermiddag hade vi fått en skev datainsamling. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) förklarar att det inte finns någon exakt gräns för 

hur stort ett urval ska vara, utan i praktiken så bestäms stickprovets storlek av 

resursbegränsningar i gemene studie. Denscombe (2004) beskriver att undersökningens 

omfattning och tidsperspektiv avspeglar de tillgängliga resurserna och möjligheten att få 

tillgång till relevant data. Enligt Bryman & Bell (2013) är det vanligtvis frågor som rör 

tid och pengar som begränsar stickprovets storlek.  

Vi valde ett obundet slumpmässigt urval som Bryman & Bell (2013) och Eliasson 

(2013) förklarar är ett urval som bygger på att varje enhet har samma möjlighet att 

komma med i urvalet. Vidare förklarar Bryman & Bell (2013) att det finns två slående 

fördelar. Den ena är att risken för missvisande urval som ett resultat av mänsklig faktor 

i urvalsprocessen är sedermera liten, om än obefintlig. Den andra är att respondenterna 

inte behöver vara i intervjuarens närhet för att bli utvalda och då helt ovetande om sin 

urvalsinblandning.  

Eftersom populationen mellan 18-75 i Gävle är 71 139 personer ges varje individ en 

sannolikhet på 0,14 % att ingå i urvalet om vi räknar med att få in 100 enkätsvar. 

Eliasson (2013) benämner det som stickprovsfraktion och ger ett urval som har en hög 

reliabiliteten och trovärdighet om undersökningen vill säga något om populationen som 

helhet.  
 

3.6 Analysmetod 
Efter att ha sammanställt all data i Excel överfördes den till statistikprogrammet SPSS. 

Bryman & Bell (2013) nämner att SPSS är det vanligaste analysprogrammet för att 

analysera kvantitativ data. Nedan följer en djupare förklaring av varje analysmetod vi 

valt att använda.  

Eftersom vi med våra objektiva kunskapsfrågor ville undersöka respondenternas 

faktiska kunskap om Fairtrade så togs ett beslut under godkännande av handledare att 

sammanslå de fem objektiva kunskapsfrågorna till en variabel vid namn “Objektiv 
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kunskap”. Variabler representerar således hur många rätt svar av sju möjliga som 

samtliga respondenter fick och förklarar således respondentens samlade objektiva 

kunskap. Anledningen till denna sammanslagning grundades i att syftet med vår studie 

är att undersöka förhållandet mellan kunskap och betalningsvilja, vilket en 

sammanslagning av samtliga frågor skulle underlätta. Vi hade som sagt inget intresse i 

denna studie att undersöka hur respektive objektiva kunskapsfråga korrelerar, förhåller 

sig eller påverkar andra variabler. Denna handling är emellertid inte heller grundlös utan 

har inspiration från Pieniak et al (2010) som gjorde på samma vis.  

3.6.1 Deskriptiv statistik 
I studier som involverar människor är det användbart att samla in information gällande 

hur många som deltar i undersökningen, ålder, procentuell fördelning av kvinnor och 

män, utbildningsnivå och annan bakgrundsinformation som är relevant för studien 

(Pallant, 2013). Genom en deskriptiv analys hävdar Denscombe (2004) att det går att 

utläsa medelvärde, median, standardavvikelse, typvärde, antal svar och kvartilavstånd. 

Enligt Pallant (2013) går det att läsa av det högsta respektive det lägsta svarsvärdet 

genom den här analysmetoden och den visar även om alla enkäter har besvarats på ett 

korrekt sätt. Då vi hade enkäter i fysisk form såg vi vid sammanställningen av dessa att 

det fanns ofullständiga enkäter. Vi valde att klassa dessa enkäter som bortfall och har på 

så sätt endast fullständiga enkäter vid införandet av data i SPSS.  

3.6.2. Faktoranalys 
Bryman & Bell (2013) beskriver att faktoranalys är en teknik som används för att se om 

olika grupper av indikatorer hör samman med varandra och bildar kluster, vilka 

benämns faktorer. I dessa faktorer menar Pallant (2013) att det skapas formateringar av 

påståenden och frågor som har en relation till varandra. Då vi vill undersöka relationen 

mellan kunskap och betalningsvilja menar Trost & Hultåker (2016) att det är en bra 

analys just för att den räknar ut samband mellan variabler för att se om det finns en 

koppling mellan faktorerna.  

Enligt Pallant (2013) finns det två tillvägagångssätt att använda sig av i en faktoranalys. 

Utforskande faktoranalys används i ett tidigt skede av forskningen för att få information 

om relationen mellan olika variabler. Bekräftande faktoranalys är det vi kommer 

använda oss av och används i ett senare skede i studien för att se och testa olika 

hypoteser och frågeställningar om de genom olika variabler hänger ihop.  
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3.6.3 Korrelationsanalys 
Enligt Pallant (2013) används en korrelationsanalys för att förklara styrkan och 

riktningen av en linjär relation mellan två variabler. Bivariat analys är en typ av 

korrelationsanalys som Bryman & Bell (2013) förklarar har som syfte att jämföra två 

variabler för att se om det finns ett samband mellan dem. Två vanliga tekniker som 

används är Pearson Product-moment correlation och Spearman Rank order 

correlation (Pallant, 2013).  

Pallant (2013) förklarar att Pearson korrelationskoefficient mäter korrelationsstyrkan 

mellan två variabler genom värden som ligger mellan 1 och -1. Värdet 1 står för ett 

perfekt positivt samband och -1 är ett perfekt negativt samband medan värdet 0 visar att 

det inte finns något samband alls. Författaren beskriver tre riktlinjer för att avgöra 

sambandets styrka: ett korrelationsvärde mellan 0,1 och 0,29 anses beskriva en svag 

korrelation, mellan 0,3 och 0,49 är medel och ett korrelationsvärde mellan 0,5 och 1 

avser en stark korrelation. Således kan alltså koefficienten vara negativ eller positiv och 

ett högre positivt, respektive negativt, värde förklarar ett starkare samband mellan 

variablerna. Resultatets trovärdighet utmärks av den statistiska signifikansen som 

genom en (*) eller två (**) stjärnor demonstrerar trovärdigheten i värdet.  

En stjärna avser att korrelationen är signifikant på 0,05-nivån och två stjärnor på 0,01-

nivån. Detta förklarar sannolikheten att sambandet beror på en slump eller inte, en 

stjärna beskriver alltså en 5 % risk för att resultatet beror på slumpen, och respektive 1 

% för 0,01-nivån (Pallant, 2013).  

3.7 Kvalitetsmått 

3.7.1 Reliabilitet 
Enligt Denscombe (2004) betyder reliabilitet tillförlitlighet och hänvisas till 

forskningsprocessens potential att presentera resultat som inte varierar från tillfälle till 

tillfälle och är beroende av vem som genomför forskningen. Om en undersökning 

replikeras av en annan forskare med samma metod och resultatet visar sig vara 

detsamma är reliabiliteten god. 

Holme & Solvang (1997) förklarar att det som avgör reliabiliteten i en studie är hur 

mätningarna utförs och att bearbetningen av information ska ske noggrant och så 

uppmärksamt som möjligt under hela forskningsprocessen. Trost & Hultåker (2016) 
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särskiljer fyra olika komponenter för begreppet som i kombination utgör slutgiltig 

reliabilitet:  

• Kongruens: flera liknande frågor för att få med flera nyanser   

• Precision: Tydlighet i frågeformuleringen 

• Objektivitet: Att kodningen av data inte förändras beroende på vem som kodar 

• Konstans: Tidsaspekten ska vara irrelevant och inte ge utslag på svaret 

Bryman & Bell (2013) anser att intern reliabilitet är ett tillvägagångssätt för att se om 

undersökningens inre resultat är opåverkbara och överensstämmer. Således mäter intern 

reliabilitet hur relaterade respondenternas poäng på en av indikatorerna är till deras 

poäng på de andra. Ett sätt att mäta reliabilitet är genom Cronbach’s alpha.  

3.7.1.1 Cronbach’s Alpha 
Bryman & Bell (2013) beskriver Cronbach’s alpha som ett vanligt förekommande 

mätverktyg för att mäta en undersöknings interna reliabilitet. Det statistiska måttet 

beräknar till vilken grad undersökningens frågor korrelerar med varandra på en skala 

mellan 0 och 1, där 0 anger ingen reliabilitet alls och 1 innebär en perfekt inre 

reliabilitet. Tavakol & Dennick (2011) menar att ett svagt värde kan bero på lågt antal 

frågor och att frågorna är av heterogen konstruktion. Ett högt alpha-värde kan tyda på 

att vissa frågor är överflödiga eftersom de testar samma fråga men i en annan skepnad. 

Vart på skalan som utmäter en god intern reliabilitet har olika åsikter. Enligt Gliem & 

Gliem (2003) uppvisar testet en bristfällig reliabilitet vid 0,5 och är ifrågasättbart till 

utmärkt mellan 0,6 och 0,9, vilket någorlunda överensstämmer med Tavakol & Dennick 

(2011) som menar att de accepterade värdena sträcker sig från 0,70 till 0,95. Bryman & 

Bell (2013) anser däremot att gränsen för en accepterad nivå är vid 0,8, som de 

emellertid tydliggör som en tumregel.  

Vårt resultat från Cronbach’s alpha är 0,718 får antas som godkänt och klarar gränsen 

för accepterat resultat av Gliem & Gliem (2003) och Tavakol & Dennick (2011), men 

däremot inte tillräckligt för Bryman & Bells (2013) generella tumregel.  
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En av analysmetoderna vi har valt för vår data är en faktoranalys. En utförligare 

beskrivning av faktoranalys kommer senare i studien. Däremot innan faktoranalysen 

kan användas måste den insamlade datan bedömas för sin lämplighet. Williams, Brown 

& Osman (2012) förklarar att innan en extraktion av faktorerna påbörjas bör datan 

kontrolleras genom två test; Kaier-Meyer-Olking Measure of Sampling Adequacy, 

även kallat ett KMO-test, och Barlett’s Test of Sphericity. Intervallet för indexet i ett 

KMO-test är från 0 till 1, där resultat över 0,5 anses som godtagbart. Barlett’s Test of 

Sphericity bör vara signifikant, <0.05, för att kunna anses lämpligt. Pallant (2013) 

beskriver däremot ett högre gränsvärde för lämplig data i KMO-testet, ett värde skulle 

där svara över 0,6 medan signifikansnivån på Barlett’s är detsamma (<0.05).  

Vi valde att utföra båda testerna innan en genomgående faktoranalys för att garantera 

lämpligheten i vår data. På KMO-testet fick vi ett värde på 0,706 och en signifikans på 

,000-nivån. 

Dessa resultat klara båda författarnas gräns och värde för samtliga test och kan således 

klassas som godkänt och lämplig för en faktoranalys. 

 

3.7.2 Validitet 

Denscombe (2004) beskriver att validitet är den precision i frågorna som ställs, till den 

data som har samlats in och de förklaringar som har presenterats. Vidare förklarar 

Denscombe för att forskare ska kunna göra anspråk på validitet måste de kunna påvisa 

att insamlad data och analys är förankrade i det som är autentiskt, verkligt och relevant. 

Tabell 3 - Reliability statistics, egen. 

Tabell 4 - KMO and Bartlett's, egen. 
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Det fungerar som en garanti för läsaren att forskningen inte är baserad på undermålig 

data eller missvisande tolkningar.  

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s.62) definierar validitet som “Ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta”.  

Definitionen överensstämmer med flera författare. Bryman & Bell (2013) beskriver att 

validitet handlar om en bedömning av förhållandet av de slutsatser som genererats från 

en undersökning, om de hänger ihop eller inte. Eliasson (2013) menar att validitet 

handlar om ifall undersökningen verkligen mäter det som det är meningen att den ska 

mäta.   

Denscombe (2004) har valt att summera tre aspekter som lägger grund till att en 

undersökning har validitet och som garanterar att forskningsinstruments resultat står i 

överensstämmelse med andra standardiserade förfaringssätt: Det måste överensstämma, 

mätningen måste vara exakt i sin avläsning och måttenheten är tillräckligt noggrann och 

precis för att ge meningsfulla resultat.  

I vårt försök att uppnå ett studieresultat med validitet har vi i vår enkätutformning utgått 

från frågor som använts i tidigare studier för att på så vis säkerhetsställa att det vi mäter 

har relevans till vad vi verkligen vill mäta. Genom en pilotstudie kunde frågor som 

ansågs otydliga och svårtolkade omformuleras och förtydligas, vilket vi gjorde med två 

frågor.  

3.7.3 Etiska aspekter 

Denscombe (2004) förklarar att vara etiskt i teorin handlar om ett system av moraliska 

principer som vägleder individen med att bedöma deras handlingar som riktiga eller 

felaktiga, bra eller dåliga, medan att vara etisk i praktiken är vad en forskare bör och 

inte bör göra för att skada samhällsforskningens rykte. 

Rosenqvist & Andrén (2006) nämner flera konkreta förslag på hur forskning ska skötas 

för att det ska vara etiskt, exempelvis att de som medverkar i en 

forskningsundersökning ska få ordentligt med information och själva bestämma över 

deras medverkan och garanteras möjligheten att avbryta när som helst, att det ska ske 

anonymt och att intervjupersonerna ska ha samtycke till att medverka. Även Denscombe 

(2004) beskriver att forskarna har en skyldighet att arbeta på ett sätt som minimerar 
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risken att deras forskning har en negativ effekt på de involverade och information om 

deras frivilliga deltagande, medverkan och möjliga avhopp.  

Detta är riktlinjer som vi har anammat och således använt oss av i vår undersökning. 

Inledningsvis i enkäten beskrev vi att undersökningen är frivillig, anonym och får 

avbrytas om respondenten så vill. Vi ansåg att denna textrad möjligtvis kunde missas 

eller rentav ignoreras, så för att verkligen säkerställa att denna information inte skulle 

förbises valde vi att även verbalt uttrycka det för varje respondent.  

3.8 Metodkritik 
Att vi mäter en hypotetisk betalningsvilja för hur mycket respondenterna är villiga att 

betala för livsmedelsprodukter märkta med fairtrade utan att de faktiskt köper något är 

värt att kritisera. Lee & Hatcher (2001) uttrycker att det finns några nackdelar med valet 

av CV-metoden. Inledningsvis anser dem att det föreligger en generell brist i hur 

respondenterna tar hänsyn till respektive budgetrestriktion. Hur deras angivna 

betalningsvilja är högre än deras faktiska beteende eftersom de åsidosätter eller 

glömmer att inkludera deras faktiska ekonomiska begränsningar när de prissätter 

attribut. Breidert, Hahsler & Reutterer (2006) förklarar att det kan vara problematiskt att 

ange en betalningsvilja för en obekant produkt, som således kan resultera i ett felaktig 

angivet pris. Fortsättningsvis anser de att konsumenter nödvändigtvis inte har anledning 

till att avslöja deras riktiga betalningsvilja, utan istället anger ett högre pris av 

prestigeskäl eller lägre pris i revolt eller av principiella skäl. Även om konsumenter 

avslöjar deras riktiga produktvärdering, så betyder inte det nödvändigtvis att det 

förvandlas till ett faktiskt köpbeteende (Breidert et al., 2006). 

Sammanfattningsvis kan kritiken till betalningsvilja som mätmetod vara överens om att 

den kan påvisa ett tecken på ett förhöjt upplevt värde. Ritov & Kahneman (1994) anser 

att betalningsvilja inte ger en tillförlitlig skattning av faktisk betalningsvilja men kan 

sedermera användas som en måttstock för positiv attityd.  
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4. Resultat och Analys 
Vi kommer i det här avsnittet presentera det empiriska resultat vi samlat ihop genom 

enkätundersökningen och föra en vidare analys 

4.1 Deskriptiv statistik 
I vår undersökning erhöll vi 149 enkäter, varav sex inte var fullt ifyllda. Genom att 

klassa dessa som ofullständiga hade vi sedan vid införandet av data i SPSS inga 

ofullständiga enkätsvar. Vi kan utläsa att åldersspannet i undersökningen var relativt 

jämnt fördelat med åldern 18-27 som en avstickare, lite mer än 30 procent av 

respondenterna var mellan 18-27. Sammanfattningsvis har vi nått samtliga 

åldersgrupper i vår undersökning vilket är viktigt då vi vill undersöka populationen i 

Gävle.  

Vad gäller kön ser vi att 62 procent av respondenterna var kvinnor medan männen 

endast stod för 38 procent. Det var ingen som inte ville definiera sitt kön så det behövde 

vi inte ta hänsyn till 

  

 

 

 

 

 

Utbildningsnivån hos respondenterna varierade, men överlag var det högre 

utbildningsnivå hos de yngre personerna jämfört med de äldre.  

Den självskattade kunskapen (subjektiv kunskap) hos respondenterna hade ett 

medelvärde på cirka 3,5 vilket betyder att respondenterna tycker att de varken kan 

mycket eller lite gällande fairtrade. Den faktiska kunskapen (objektiv kunskap) hade ett 

medelvärde på 4,2 vilket betyder att den generella kunskapen angående fairtrade är god 

och bättre än den självskattade kunskapen hos respondenterna. Vi kan även se att 

skillnaden mellan män och kvinnor gällande den faktiska kunskapen visade att det inte 

finns en så stor skillnad i kunskapen. Det som är anmärkningsvärt är att män har lägre 

Figur 3 - Åldersfördelning, Egen. Figur 2 - Könsfördelning, Egen. 
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kunskap i högre utsträckning än kvinnor. Överlag underskattade respondenterna sin 

egen kunskap gentemot den faktiska kunskapen och det gäller både män och kvinnor. 

Tabellen nedan är utformad för att förtydliga den procentuella andelen kvinnor 

respektive män som har ett resultat över medel på subjektiv kunskap, inställning och 

köpfrekvens. På den objektiva kunskapsdelen har vi endast valt att ta med de med minst 

fyra rätta svar av högst sju möjliga som var den totala poängen. Betalningsviljan belyser 

samtliga som är beredda att betala mer för fairtrade-märkta produkter än ursprungspriset 

för den konventionella varan. 

 

 

 

 

 

 

 

Den generella inställningen till fairtrade är positiv, med ett medelvärde på 5,5. 71 

procent av kvinnorna angav en instämmande positiv inställning och 68 procent av 

männen. Det visar att det inte finns någon större skillnad i kön och inställning till 

fairtrade och fairtrade-märkta produkter. Medelvärdet för köpfrekvens är ungefär 4. 42 

procent av kvinnorna medan 36 procent av männen svarade att de handlar fairtrade ofta 

till alltid. Det vi kan konstatera är att respondenterna generellt har en positiv inställning 

till fairtrade men inte motsvarande i faktiskt konsumtion   
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Figur 4 - Könsfördelning procentuellt över medel, Egen. 
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Betalningsviljan för de tre produkterna har gemensamt att respondenterna för det mesta 

är beredda att betala mer för fairtrade-märkt. Dock varierar det kraftigt i hur mycket 

människor vill betala. För fairtrade-bananer kan vi utläsa ett medelvärde på 23,7 kronor, 

vilket är en ökning på 19,4 procent i jämförelse med priset för traditionella bananer. 

Kaffe har ett medelvärde på 54,9 kronor som är en ökning på 10 procent och honung har 

ett medelvärde på 34,9 kronor vilket är en ökning på 16,7 procent. Det varierar alltså 

10-20 procent på dessa produkter vilket ger oss ett resultat som visar att respondenterna 

generellt är benägna att betala mer för fairtrade märkt. 

4.2 Faktoranalys 
Vi kan genom de fyra första faktorerna förklara 67 procent av respondenternas varians i 

vår undersökning. För att underlätta och klargöra faktoranalysen har vi färglagt de 

variabler som förklarar starkt, medel och lågt samband med respektive färg. Röd för 

stark, turkos för medel och grön för ett svagt samband.  

                 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Betalningsvilja fairtrade, Egen. 

Figur 6 - Faktoranalys, Egen. 
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4.3.1 Faktor 1 - The more you know the more you pay 
Från faktor ett kan vi utläsa en varians på 30 % och som således är den största och mest 

förklarande faktorn för all möjlig varians. Vi kan framförallt se fyra variabler som har 

ett tydligt samband i faktor 1 och är det som kännetecknar samtliga respondenter mest. 

Betalningsviljan för samtliga fairtrade-produkter har högst sambandsvärde tillsammans 

med en medelstark korrelation till objektiv kunskap. Detta innebär alltså en positiv 

korrelation mellan objektiv kunskap och betalningsvilja, faktiskt kunskap om fairtrade 

och fairtrade-produkter resulterar i en förhöjd betalningsvilja till produkter med 

fairtrade-certifiering.  

Cordell (1997) beskrev i sin studie att ingen av vardera kunskapsformen var signifikant 

effektivare än den andra för att påverka pris. Men om en skulle vara överlägsen den 

andra så skulle det vara objektiv kunskap. Fortsättningsvis påvisade Bechetti & Rosati 

(2005) att mer objektiv kunskap om fairtrade således fick konsumenter att välja 

fairtrade-produkter före traditionella. 

Dessa resultat går i symbios med våra, i den utsträckningen att objektiv kunskap har en 

positiv korrelation till betalningsviljan för fairtrade. Däremot visar den faktiska 

konsumtionen inte liknande samband. Sammanfattningsvis förklarar faktor 1 att 

objektiv kunskap har ett samband till en förhöjd betalningsvilja men inte i samma 

utsträckning till förhöjd konsumtion. 

4.3.2 Faktor 2 - The more you think you know the more you buy 
Faktor två står för en varians på 15 procent och beskriver främst subjektiv kunskap, 

köpfrekvens och inställning till fairtrade. De är starkt kopplade till varandra vilket 

betyder att den självskattade kunskapen är den variabel, jämfört med den faktiska 

kunskapen, som har ett starkare samband till konsumtionen och inställningen mest. Vi 

kan även se att objektiv kunskap har ett svagt samband men att det främst är den 

subjektiva kunskapen som är den avgörande variabeln vad gäller kunskap vid 

konsumtion och inställning. Vilket går i linje med Pieniak et al. (2010) som hävdar att 

subjektiv kunskap är av större betydelse för etisk konsumtion än den objektiva 

kunskapen. Även Gracia & Magistris (2007) menar att högre självrapporterad kunskap 

om etiska produkter ökar sannolikheten att konsumera sådana.  

Av de demografiska variablerna kan vi se att inkomst tillsammans med utbildning är de 

variabler som korrelerar, starkast tillsammans med de tidigare nämnda variablerna. Det 
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förklarar att personer med pengar och som är utbildade oftare handlar fairtrade. Flera 

författare hävdar att just högre inkomst och högre utbildning bidrar till att personer är 

mer benägna att handla etiskt märkta varor (Starr, 2009; Cailleba & Casteran, 2009; 

Micheletti & Stolle, 2005). 

4.3.3 Faktor 3 - The more the merrier, but with less money   
Faktor tre handlar framförallt om hushåll, utbildning och inkomst och förklarar 11 % av 

variansen. Sedermera innefattas även svaga positiva samband till ålder, subjektiv och 

objektiv kunskap, positiv inställning och till en av tre fairtrade-produkter, honung. 

Respondenter med fler personer i sitt hushåll har enligt faktor tre generellt högre 

inkomst och högre utbildning med en svag korrelation till både objektiv och subjektiv 

kunskap. Det låga sambandet till generell kunskap kan möjligtvis förklara det lilla, och 

obefintliga, sambandet till positiv inställning och faktiskt köpfrekvens.  

Enligt Starr (2009) har individer med hög utbildning och högre inkomst en större 

benägenhet till etisk konsumtion eftersom de, genom sin utbildningsgrad, är mer 

uppmärksamma om globala sociala problem. Denna tes får stöd av både Cailleba & 

Casteran (2009) och Micheletti & Stolle (2005) som beskriver ett positivt samband 

mellan utbildning och inkomst till etisk konsumtion. Våra resultat i faktor tre går 

således emot tidigare forskning eftersom köpfrekvensen är oförändrad. Vi kan göra ett 

antagande att ökat antal i hushåll antas generera mera ekonomiska utgifter, vilket kan 

vara orsaken till svagt och negativt samband till betalningsviljan. Vi ser däremot en 

svag korrelation till positiv inställning, vilken inte är ekonomisk beroende, och kan då 

konstatera att utbildning och inkomst inte har ett stark samband till inställning.   

4.3.4 Faktor 4 - Young and poor, but rich on knowledge  
Faktor fyra förklarar en varians på 10 % och berör främst variablerna ålder och 

utbildning men även objektiv kunskap. Resultatet visar att yngre människor är de som 

har högre utbildning och besitter en hög objektiv kunskap. De är villiga att betala mer 

för fairtrade-märkt men köpfrekvensen är däremot negativ. Vi kan även se att inkomst 

har en negativ korrelation vilket gör att vi mest troligt kan dra slutsatsen av att det 

handlar om yngre människor som inte har så mycket pengar och därför inte har råd att 

konsumera fairtrade.  

Becchetti & Rosati (2005) menar att en ökad inkomst hos de yngre kommer medföra en 

ökad konsumtion av fairtrade-produkter, vilket också Starr (2009) hävdar då författaren 
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menar att yngre inte har de finansiella tillgångar som äldre har. Vi kan således hävda att 

den låga inkomsten är det som är den bidragande faktorn till den negativa 

köpfrekvensen hos de yngre människorna.  

4.3.5 Sammanfattning faktoranalys 
Avslutningsvis är det faktor ett och två som i störst utsträckning förklarar 

respondenternas beteende, med en sammanslagen varians på 45 %. Faktorerna förklarar 

förhållandet mellan kunskap, betalningsvilja och konsumtion av fairtrade och är således 

något vi finner intressant att belysa för organisationer som arbetar med social 

ansvarsfullhet, återförsäljare av fairtrade-produkter och resterande som på något vis är 

berörda av information rörande konsumtion av etiska märkningar och prissättningen av 

sådana. Vi kan påvisa en skillnad mellan kunskapsformerna. Objektiv kunskap hade ett 

anmärkningsvärt positivt samband till samtliga fairtrade-produkter i faktor ett, vilket 

motsvarar en generellt förhöjd betalningsvilja, och subjektiv kunskap till självskattad 

inställning till fairtrade och köpfrekvens i faktor två.  

De senare två faktorerna är sammanfattningsvis mer demografisk beskrivande och 

betonade, där ålder, hushåll, inkomst och utbildning är av stor vikt. Vi kan i faktor tre se 

ett positivt samband mellan inkomst, utbildning och antal i hushåll, med svaga och 

negativa samband till samtliga fairtrade-produkter, köpfrekvens och inställning. Värt att 

notera är ökningen i antal i hushåll skulle möjligtvis kunna förklara den bristande 

betalningsviljan och konsumtionen. däremot inte till det svaga sambandet till en positiv 

inställning, vilket går emot tidigare forskning som har förklarat positiva samband 

mellan inkomst, utbildning och inställning till etiska märkningar.  
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4.4 Korrelationsanalys 
Inledningsvis kan vi konstatera att flera av variablerna hade signifikant korrelation både 

på 0.01-nivån och 0.05-nivån, vilket således avger trovärdiga statistiska resultat. Som 

tidigare nämnt förhåller vi oss efter riktlinjerna för att mäta sambandets styrka i en 

korrelationsanalys som beskrivs i Pallant (2013). 

 

 

 

 

 

Den objektiva kunskapen hade en medelstark positiv korrelation till samtliga fairtrade-

produkter och till två av dem tre variablerna för subjektiv kunskap. Alltså har objektiv 

kunskap möjligtvis inte hög, men konstaterande påtaglig påverkan, på betalningsviljan 

för fairtrade-produkter och till den allmänna uppfattningen om fairtrade. Vi kunde även 

utläsa en svag positiv korrelation till utbildningsgrad, inkomst, positiv inställning till 

fairtrade och köpfrekvens. Respondenter med högre objektiv kunskap ökar sedermera 

sannolikheten att regelbundet konsumera fairtrade-produkter i jämförelse med 

respondenter med lägre objektiv kunskap 

 

 

 

Figur 7 - Korrelation kunskap och produkt, Egen. 

Figur 8 - Korrelation kunskap  
och inställning, Egen. 

Figur 9 - Korrelation kunskap  
och köpfrekvens, Egen. 



The	price	of	knowledge																																									Paulsson	&	Wiklander-Eriksson,	januari	2017	

	

51 
 

Den subjektiva kunskapen hade en stark positiv korrelation till endast en variabel, 

köpfrekvens av fairtrade-produkter, och korrelationen till variabeln för positiv 

inställning föll på mållinjen med ett sambandsvärde på 0,49. Bortsett från positiv 

inställning hittades inte en medelstark positiv korrelation till någon variabel förutom till 

objektiv kunskap, medan en svag signifikant korrelation existerade till inkomst, 

utbildning och till två fairtrade-produkter, banan och kaffe. Sammanfattningsvis har 

självskattad kunskap stor påverkan på respondenternas faktiska köpfrekvens och 

inställning till fairtrade.  

Ålder hade en svag negativ korrelation till objektiv kunskap, utbildning och till två 

fairtrade-produkter, banan och kaffe. Däremot en svag positiv korrelation till inkomst 

och köpfrekvens. Detta tyder på att de äldre respondenterna därför har sämre 

utbildningsgrad, mindre kunskap om fairtrade och lägre betalningsvilja för fairtrade-

produkter, med en högre inkomst och ett positivt samband till att regelbundet handla 

fairtrade-produkter.  

Utbildning hade en svag positiv korrelation till inkomst, objektiv och subjektiv kunskap 

och till positiv inställning. Emellertid förekom inget samband till respektive fairtrade-

produkt eller till köpfrekvens, vilket signalerar att högre utbildning inte resulterar i 

varken högre betalningsvilja eller konsumtion. Inkomst visade signifikant samband på 

0.01-nivån till subjektiv kunskap och en svag korrelation till ålder, utbildning, objektiv 

kunskap, köpfrekvens, inställning och till två av tre fairtrade-produkter, banan och 

honung.  
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5. Diskussion 
Nedan följer en diskussion utifrån resultatet i föregående avsnitt med den tidigare 
presenterade teorin. Inledningsvis kopplas vårt resultat till demografiska faktorer i 
tidigare forskning och sedan till respektive forskningsområde, betalningsvilja för 
fairtrade-produkter och konsumentkunskap. Avslutningsvis förklaras studiens syfte, det 
forskningsgap vi valt att undersöka och bidrag till den teoretiska modellen. 
 
5.1 Demografiska faktorer 

5.1.1 Kön 
Vi kan efter vår undersökning konstatera att kvinnor har högre värde i samtliga områden 

än män. Även om skillnaden inte är markant är det fortfarande anmärkningsvärt att det 

inte förekommer en enda variabel som män överträffar kvinnor.  

 

Resultatet påvisar att kvinnor generellt har bättre objektiv kunskap och subjektiv 

kunskap än män, även om det är marginellt. Det betyder att kvinnor i större utsträckning 

anser sig kunna mer om fairtrade och faktiskt kan mer än män. Kvinnor har generellt 

sett en högre betalningsvilja, förutom för kaffe som visade att det var 72 % av båda 

könen som ville betala mer för fairtrade-märkt. Tidigare studier (Mai, 2014; De 

Pelsmacker et al., 2005; Pepper et al., 2011) har undersökt betalningsvilja mellan kön 

och funnit liknande resultat, att kvinnor köper och värdesätter fairtrade-märkta 

produkter i större utsträckning än män. Vidare kan vi se att kvinnor har en mer positiv 

inställning till fairtrade och en högre köpfrekvens. Arnot et al. (2006) kunde även 

konstatera att kvinnor mer frekvent handlade fairtrade-kaffe gentemot män. Våra 

resultat går alltså hand i hand med mycket av vad tidigare forskning hävdar gällande 

kön, kunskap, betalningsvilja, inställning och köpfrekvens.  

5.1.2 Ålder 

I frågan om ålders påverkan på konsumtion, inställning och kunskap påvisades resultat 

skilt från tidigare studier. Av samtliga yngre, med en ålder mellan 18-27, hade 50 % 

angivit en god positiv inställning till fairtrade och fairtrade-produkter. Av äldre däremot 

,67 år och uppåt var det, 58 %. Yngre individer ansåg sig besitta mindre subjektiv 

kunskap och hade sedermera även mindre objektiv kunskap än äldre. De hade en lägre 

köpfrekvens av fairtrade produkter men förvånade nog högre betalningsvilja för 

samtliga fairtrade-produkter. Sammanfattningsvis så ansåg yngre människor sig själva 

kunna mindre, hade en sämre inställning till fairtrade, hade sämre faktisk kunskap, 

handlade fairtrade-produkter mer sällan MEN majoriteten var villiga att betala mer. 
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Våra resultat går emot Pepper et al. (2011) och Cailleba & Casteran (2009) som båda 

ansåg att ålder inte påverkade regelbunden etisk konsumtion och Wendel & Bugge 

(1997) som förklarar att yngre människor är mer benägna att handla etisk märkta 

produkter framför äldre människor. 

Anledningen till att yngre har en begränsad konsumtion förklarar Starr (2009) genom att 

de saknar de ytterligare finansiella tillgångarna för att prioritera etiskt märkta varor 

framför traditionella. Enligt Bechetti & Rosati (2005) kommer sedermera framtidens 

konsumtion öka, inte endast för att yngre får bättre ekonomi, men även för att dem är 

mer utbildade och får större förståelse för etiska märkningar. 

Vår studie kunde utläsa en jämn inkomst mellan yngre och äldre där större delen tjänade 

mellan 0-300 000 kr. Däremot hade 27 % av alla yngre en minimal inkomst, 0-100 000 

kr, motsvarande 15 % för äldre. Anledningen till att var fjärde yngre respondent hade en 

väldigt låg inkomst kan diskuteras. Däremot kan vi anta att det är fler yngre under 

utbildning och livnär sig således på statliga studiemedel, vilket medför en låg inkomst, 

jämfört med individer över 67 år. Dock så förändras inte det faktum att yngre människor 

hade lägre subjektiv och objektiv kunskap än äldre, vilket således går emot Bechetti & 

Rosati (2005) antagande om en framtida konsumtionsökning som beror på yngres 

förhöjda kunskapsgrad. 

5.1.3 Utbildning och inkomst 
Utbildningsnivån visade sig variera bland åldrarna men att den framförallt är högre hos 

yngre respondenter. Genom korrelationsanalysen kunde vi se att högre utbildning 

varken genererar högre betalningsvilja eller köpfrekvens. Således går studiens resultat 

emot Starr (2009) som ansett att personer med högre utbildning är mer benägna att köpa 

etiska produkter. Vi vill hävda att utbildning i sig inte har ett betydande signifikant 

samband med etisk konsumtion 

Inkomsten hos respondenterna hade ett medelvärde på 3,2 vilket motsvarar en inkomst 

på 200 000-300 000 kronor. Det vi kan utläsa från faktoranalysen är att inkomst i faktor 

två har ett svagt samband till subjektiv kunskap, köpfrekvens och positiv inställning. 

Även genom korrelationsanalysen kunde vi se ett signifikant samband till subjektiv 

kunskap och ett svagt samband till köpfrekvens och positiv inställning. Cailleba & 

Casteran (2009) menar att inkomst är en orsak till hur ofta personer väljer att köpa 
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fairtrade-kaffe. Vi kan således konstatera att inkomst till viss mån påverkar 

köpbeteendet men att det inte är en avgörande variabel för köpfrekvensen.  

5.2 Betalningsvilja 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökningen belyser att betalningsviljan för samtliga undersökta fairtrade-märkta 

produkter är högre än för de konventionella. Resultatet visar att 74 % av alla 

respondenter var benägna att betala ett förhöjt pris för banan, 72 % var villiga att betala 

ett förhöjt pris för kaffe och 75 % va villiga att betala ett förhöjt pris för honung. Det 

går i symbios med tidigare forskning som har resultat beskrivande en förhöjd 

betalningsvilja för fairtrade-märkta varor (Loureiro & Lotade, 2005; De Pelsmacker et 

al., 2005; Didier & Lucie, 2008; Hertel et al., 2009; Mai, 2014). Detta besvarar även vår 

forskningsfråga gällande fairtrade-märkta produkter och om betalningsviljan är högre 

för dessa jämfört med traditionella livsmedel. Vi kan även besvara att betalningsviljan 

skiljer sig för samtliga, vilket vi tydligt kan se i modellen ovan.  

 

Medelvärdet för samtliga respondenters betalningsvilja resulterar i ett snittpris för banan 

som är 23,76kr, en motsvarande en ökning på 19,4%. Kaffe hade ett snittpris på 54,89k 

och en ökning med 10 %. Snittpriset för honung var 34,88kr som således är en ökning 

med 16,66%. Medelvärdet för dessa produkter tillsammans är en procentuell ökning på 

15,35%. Jämför vi det här mot tidigare forskning ser vi att De Pelsmacker et al. (2005) 

hade en majoritet av respondenter vars betalningsvilja motsvarande en ökning på 10 % 

Figur 10 - Betalningsvilja, Egen. 
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från ursprungspriset. Hertel et al. (2009) hade en ökad betalningsvilja motsvarande 17 

% ökning från ursprungspriset för majoriteten av alla respondenter. Medan mer än 

hälften var benägna att betala 33 % mer än ursprungspriset. I båda de tidigare 

forskningarna handlade det om fairtrade märkt-kaffe vilket är samma produkt, men ändå 

fick de olika utfall gällande upplevt värde.   

 

Vår undersökning beskrev tre olika produkter där samtliga fick skilda resultat i 

ytterligare betalningsvilja. Vi tror att det dels beror på personlig uppfattning gällande 

produkten, vilket Basu & Hicks (2008) hävdar har en stor påverkan på betalningsviljan. 

Respondenternas personliga preferenser är en faktor som inte kan förbises och 

sedermera är en betydande variabel till att förklara spridda procentuella ökningar i pris.  

 

En annan möjlig orsak till den spridda betalningsviljan är priset. Vi kan tydligt se att 

betalningsviljan procentuellt minskar då priset på varan går upp. Banan som var den 

billigaste produkten hade en ökning på 3,86kr i snitt. Kaffe som var den dyraste hade en 

ökning på 4,99kr och honung 4,98kr. Genom en snabb överblick över resultatet skulle 

det kunna påstås att respondenterna valt att betala ungefär fem kronor över det 

konventionella priset. Vilket hade förklarat varför den procentuella skillnaden ser ut 

som den gör. En mer noggrann statistisk uträkning förklarar att 45 % av respondenterna 

var villiga att betala fem kronor mer för banan, 24 % för kaffe och 30 % för honung.  

Vi kan dock inte påstå att majoriteten resonerar med att betala fem kronor mer för 

samtliga, däremot finns det tendenser som visar att respondenterna inte är benägna att 

betala en jämn procentsats över den konventionella varans pris.  Eftersom vi inte 

undersökt faktisk betalningsvilja kan den procentuella ökningen endast beskriva ett 

uppfattat förhöjt upplevt värde snarare än ett konstaterande till motsvarande procent i 

kronor. 

 

Avslutningsvis är respondenterna beredda att betala ett generellt högre värde än 

ursprungspriset och när det priset ökar kommer betalningsviljan procentuellt inte öka i 

samma grad. Det går att relatera till Didier & Lucie (2008) som hävdar att priset är det 

första kriteriet för val av produkt vid konsumtion. En jämn procentuell ökning i priset 

på fairtrade-märkta produkter skulle med andra ord inte fungera, då skulle skillnaden i 

pris bli allt för stor och bidra till att få personer skulle välja att konsumera den varan. 

Därmed den procentuella minskningen i betalningsvilja för dyrare produkter.  
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5.3 Konsumentkunskap 

5.3.1 Subjektiv kunskap 
Utifrån vår enkätundersökning kunde vi utläsa ett medelvärde för självskattad kunskap 

som låg i mitten av vår likertskala, som gick från 1 till 7. Då frågan var utformad med 

en positiv laddning, respondenterna var tvungna att förhålla sig till ett uttalande som 

grundades i att denne hade god kunskap om fairtrade, får ett medelvärde i mitten antas 

beskriva en självskattat kunskap med någorlunda positiv betoning. 

Park et al. (1994) beskriver hur självskattad kunskap enkelt kan överskattas eftersom 

respektive självbild inte går att jämföras lika enkelt som resultat från objektiva 

kunskapsfrågor. Vi kunde däremot i vår studie avläsa ett LÄGRE medelvärde för 

subjektiv kunskap än för objektiv, vilket betyder att våra respondenter kan mer om 

fairtrade och fairtrade-produkter än vad de själva faktiskt tror. Anledningen till denna 

underskattning har vi inget vetenskapligt svar på, vi kan endast spekulera om en dålig 

självkänsla eller det svenska fenomenet "jantelagen", ordspråket om att inte vara bättre 

än andra, kan vara delaktiga i denna underskattning 

 

Gracia & Magistris (2007) ansåg att individer med hög självskattad kunskap om etisk 

märkning hade större sannolikhet att faktiskt handla etiska produkter och att vara en 

regelbunden konsument. Vidare beskriver Pieniak et al. (2010) att subjektiv kunskap är 

en mer avgörande faktor än objektiv kunskap för etisk konsumtion. Fortsättningsvis 

anser författarna att bristfällig subjektiv kunskap är en av de bakomliggande faktorerna 

till en begränsad konsumtion av etiska märkningar i Belgien.  

Vår studies resultat går i samma spår som dessa tidigare studier. Subjektiv kunskap och 

köpfrekvens var de enda variablerna med en stark korrelation av samtliga variabler i 

korrelationsanalysen. Detta signalerar ett tydligt samband mellan självskattat kunskap 

och faktiskt konsumtion av fairtrade-produkter. Subjektiv kunskap hade sedermera även 

ett samband till betalningsvilja för alla fairtrade-produkter, men ett svagt sådant. Likaså 

i faktoranalysen var de avgörande variablerna för faktor ett, den som beskrev mest 

varians av samtliga, subjektiv kunskap, köpfrekvens och positiv inställning till fairtrade. 

Våra två analysmetoder går sedermera i symbios och bekräftar varandra. Subjektiv 

kunskap är mer avgörande för etisk konsumtion än objektiv.  

 



The	price	of	knowledge																																									Paulsson	&	Wiklander-Eriksson,	januari	2017	

	

57 
 

Sverige har en väldigt stor konsumtion av fairtrade. Av alla länders totala konsumtion 

så hade svenskar en konsumtion motsvarande en sjätte plats i världen förra året 

(Fairtrade Sverige, u.å.). Således kan en stark korrelation mellan regelbunden 

konsumtion och en någorlunda hög självskattad kunskap vara en bidragande faktor till 

den svenska konsumtionen.  Genom att utgå från teorin för den begränsade 

konsumtionen i Belgien, och våra studieresultat, skulle samma argument kunna 

användas för att åstadkomma ytterligare konsumtion i vår utvalda population. Med ett 

antagande har liknande tendenser i konsumtionsmönster och beteende med resterande 

Sverige.  

5.3.2 Objektiv kunskap 
Efter våra fem objektiva kunskapsfrågor kunde vi utläsa ett medelvärde på 4,2. 

Eftersom två frågor kunde resultera i två rätta svar så är maximalvärdet 7 och således 

var alltså medelvärdet 4,2 rätta svar av 7 möjliga. Sammanfattningsvis hade endast en 

av fyra låg objektiv kunskap, vilkets således förklarar en generell god kunskap om 

fairtrade och vad det innefattar. 

Vi kunde utläsa ett signifikant medelstarkt samband mellan objektiv kunskap och 

samtliga fairtrade-produkter. Vi kan med det konstatera en positiv korrelation mellan 

objektiv kunskap och betalningsvilja. Resultatet går i symbios med Cordell (1997) som 

påvisade att kunskap om produktattribut hade ett samband till villigheten att betala för 

en produkt.  Vidare ansåg Rao & Sieben (1992) att det lägsta, respektive högsta, en 

konsument är villig att betala för en produkt är beroende av deras kunskapsgrad. Vi kan 

med vår studie delvis stödja Rao & Sieben (1992) med att vår insamlade data 

konstaterar att respondenter med högre kunskap har en högre betalningsvilja än 

respondenter med lägre kunskap, däremot har vi inget som förklarar det lägsta en 

konsument är villig att betala i relation till kunskapsgrad.  

 

Mai (2014) undersökte engelska konsumenters objektiva kunskap genom igenkänning 

av logotyper i relation till betalningsvilja. Mai ansåg att igenkänning reflekterar 

konsumentens kunskap och medvetenhet om respektive etiskt attribut. Studien kunde 

förklara att högre igenkänning av de etiska logotyperna gjorde att konsumenten var 

villig att betala för attributen. Däremot var den objektiva kunskapen låg, endast 22,1 % 

hade uppnått "total recognition" av fairtrades logotyp, 46,5 % "some recognition" och 

21,1 % "no recognition". Denna objektiva kunskap gav utslag på betalningsviljan i form 
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av att 51 % av respondenterna var villiga att betala mer än baspriset för fairtrade-märkt 

choklad.  

 

En av våra fem objektiva kunskapsfrågor innehöll att korrekt påvisa vilken logotyp som 

tillhörde fairtrade, med tre andra logotyper som alternativ. Vi kunde se att 75 % av 

samtliga respondenter kunde precisera rätt logotyp och hade således rätt på frågan.  

Fortsättningsvis kunde vi utläsa att majoriteten av respondenterna hade en förhöjd 

betalningsvilja för attributet. Mellan 72 till 75 % av samtliga respondenter var villiga att 

betala mer för respektive fairtrade-produkt. Sammanfattningsvis kan vår studies resultat 

påvisa i jämförelse med Mai (2014) en högre generell objektiv kunskap och en mer 

utbredd benägenhet att betala ett pris premium för produkter med etiska attribut. 

Förklaringsvis är kombinationen av tid och ytterligare exponering, medial 

uppmärksamhet och marknadsföring av etiska attribut en bidragande faktor till att 

respondenterna i vår undersökning har bättre objektiv kunskap  

 

Vidare anser Bechetti & Rosati (2005) att konsumenters kunskap om socialt 

ansvarstagande påverkar deras beteende till etisk konsumtion. Författarna påvisade att 

objektiv kunskap om de kriterier fairtrade jobbar efter ökade sannolikheten att 

respondenterna väljer produkter märkta med fairtrade före traditionella produkter när de 

handlar livsmedel. 

 

Den tidigare forskningens kritik på hur den befintliga informationen om etisk märkning 

börjar tappa sin övertygelse. Den tidigare kritiken beskriver en ofullständig 

bedömningsförmåga, identifikationsproblematik och en otillfredsställande etisk 

uppfattning som begränsar etisk konsumtion. Vi har med vår studie sett betydelsen av 

kunskap för etisk konsumtion, inställning till och betalningsvilja för fairtrade-produkter. 

I jämförelse med tidigare studier (Carrigan & Attala, 2001; Pickett-Baker & Ozaki, 

2008; Poelman et al., 2008) kan vi konstatera att den befintliga kunskapen är tillräcklig 

för att stimulera och påverka ett köpbeteende och betalningsviljan för majoriteten av 

respondenterna.   

80 % av samtliga respondenter som angett att de aldrig köper fairtrade har också angivit 

att de inte har någon kunskap alls om fairtrade. Samtidigt ökar angiven regelbunden 

konsumtion i takt med att respondenternas självskattade kunskap ökar, vilket får anses 
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tydliggöra en progressivt positiv påverkan som kunskap har på konsumtion. Detta 

konstaterar att den existerande informationen om socialt ansvarstagande och fairtrade 

som finns för konsumenter att bearbeta och omvandla till kunskap, emellertid är 

tillräcklig till att stimulera ett köpbeteende. Däremot påstår vi inte att kunskapen på 

något vis är fullständig och komplett eftersom det fortfarande finns en stor del av 

respondenterna som har bristfällig kunskap. Vidare har vi inte kartlagt vilken 

information som har stimulerat konsumenternas kunskap. Därav kan vi inte avgöra 

vilken informationskanal som fungerar effektivt för att upplysa konsumenter om 

produkter med socialt ansvarsfullhet och på så vis påverka deras konsumentval. Detta är 

således någonting som framtida forskning skulle kunna undersöka.  

5.4 Uppdaterad teoretisk modell  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med vår studie var att få djupare förståelse för förhållandet mellan 

konsumentkunskap och betalningsvilja och konsumtion av fairtrade-produkter. Tidigare 

forskning har redan undersökt betalningsviljan för produkter med etisk märkning (De 

Pelsmacker et al., 2005), hur kunskap om etisk märkning påverkar köpbeteende (De 

Pelsmacker & Janssens, 2007; Gracia & De Magistris, 2007), och hur objektiv och 

subjektiv kunskap påverkar konsumtion av ekologiska produkter (Aertsens et al., 2010; 

Fairtrade 

Konsumentkunskap 
 

Etisk märkning 
 

Konsumtion Betalningsvilja 

Objektiv kunskap Subjektiv kunskap 

Figur 11- Uppdaterad teoretisk modell, Egen 
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Pieniak et al., 2010;). Däremot har ingen undersökt relationen mellan kunskap och 

betalningsvilja samt konsumtion av fairtrade-produkter. 

Vi kan enligt vår undersökning konstatera en distinktion mellan hur objektiv och 

subjektiv kunskap påverkar konsumtion och betalningsvilja till fairtrade-produkter (se 

figur 10).  Emellertid förelåg ett internt positivt samband mellan kunskapsformerna som 

implicerar att förändring i objektiv kunskap även förändrar subjektiv kunskap i samma 

riktning. Däremot var den objektiva kunskapen mer förankrad till upplevt värde och 

sedermera betalningsvilja, och subjektiv kunskap till självskattad konsumtion och 

inställning.  
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6. Slutsats 
Utifrån det tidigare presenterade i studien ämnas det här kapitlet besvara 
forskningsfrågorna samt studiens syfte. 
 
6.1 Återkoppling forskningsfrågor och syfte 
Genom vår problematisering formades tre forskningsfrågor som efter vår undersökning, 

analys och diskussion nu ska besvaras. Forskningsfråga ett och två hade en 

frågeställning gällande sambandet mellan kunskap och betalningsvilja samt konsumtion 

av fairtrade-produkter. Erhållna resultat påvisar en differens mellan hur objektiv och 

subjektiv kunskap influerar betalningsvilja, köpfrekvens och inställning till fairtrade-

produkter. Respondenternas objektiva kunskap visades ha en starkare korrelation till 

samtliga fairtrade-produkter, och därmed betalningsviljan, än subjektiv kunskap. 

Däremot påvisade subjektiv kunskap ha ett starkt samband till självskattad köpfrekvens 

och ett medelstarkt samband till etisk attityd. 

Subjektiv kunskap är följaktligen mer avgörande för respondenternas uppskattade 

regelbundna inköp av fairtrade-produkter, som är en reflektion av konsumtion, och 

inställning än objektiv kunskap. Den etiska konsumtionen är således beroende av båda 

kunskapsformerna för att stimulera ett etiskt konsumtionsbeteende eftersom det 

fortfarande föreligger ett pris premium på majoriteten av fairtrade-produkterna på 

marknaden.  

 

Forskningsfråga tre var gällande om det upplevda värdet för produkter med det etiska 

attributet fairtrade skiljdes från traditionella livsmedel utan märkning. Respondenterna 

upplevde ett generellt förhöjt värde för samtliga produkter märkta med fairtrade framför 

de konventionella utan etiskt attribut. Den procentuella värdeökningen resulterade i en 

vilja att betala ett pris premium motsvarande 10 % för fairtrade-märkt kaffe, 16,6 % för 

fairtrade-märkt honung och 19,4 % för fairtrade-märkt banan. Dessa resultat har 

liknande tendens i förhöjd betalningsvilja för fairtrade-märkta produkter som tidigare 

studier. För att majoriteten av respondenterna ska överväga en etisk konsumtion måste 

marknadens pris premium för fairtrade-produkter någorlunda motsvara dessa utskrivna 

procentuella pris premium.  

 
6.2 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning har ett beskrivit ett föreliggande gap mellan attityd och beteende för 

produkter med social ansvarsfullhet och en miljövänlighet produktionsprocess (Verbeke 

& Vermier, 2006; Robinson & Smith, 2002;). Konsumenter har således angivit en 
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positiv inställning till etiska märkningar i stor utsträckning men inte med en 

efterliknande konsumtion i samma mån. Vår studie bidrar till en ytterligare kartläggning 

i betydelsen av kunskap för att stimulera ett etiskt beteende och konsumtion. Andra 

studier om etisk märkning har antingen undersökt relationen mellan betalningsvilja eller 

köpbeteende till objektiv kunskap (Mai, 2014; Bechetti & Rosati, 2015) eller subjektiv 

kunskap (De Pelsmacker & Janssens, 2007; Gracia & Magistris, 2007). Vi har således 

undersökt kombinationen av kunskapsformerna för att tydligare kunna urskilja deras 

likheter och olikheter, samband och korrelationer. Således påvisar studien att det 

föreliggande gapet mellan konsumenters positiva attityd till fairtrade och faktisk 

konsumtion kan förklaras delvis med kunskapsbrist, i kombination med ett högt pris 

premium på marknaden. Framförallt kan vår studie sammankoppla tidigare forsknings 

enskilda bidrag, för den påverkan subjektiv eller objektiv kunskap har på konsumtion 

och betalningsvilja för fairtrade, med varandra. Vi konstaterar den föreliggande 

interrelationen mellan subjektiv och objektiv kunskap som utgör slutgiltig 

konsumentkunskap om fairtrade.  

 

Demografiska faktorer som utbildning och inkomst har i tidigare studier haft tydliga 

samband till etisk konsumtion (Cailleba & Casteran, 2009; Micheletti & Stolle, 2005; 

Starr, 2009). Detta är däremot ingenting som är signifikant i vår studie. Demografiska 

faktorer representerade 10 respektive 11 % av all möjlig varians i faktoranalysen och 

hade sedermera inga självklara eller starka samband till varken konsumtion eller 

betalningsvilja. En av anledningarna till att Starr (2009) beskrev ett samband mellan 

utbildning och inkomst till etisk konsumtion var att individer med utbildning har i större 

utsträckning mer kunskap, där kunskapen var det slutliga som skulle stimulera ett etiskt 

köpbeteende. Vi kunde utläsa en svag korrelation till subjektiv och objektiv kunskap för 

utbildning och inkomst, med inkomst som den mest signifikanta. Genom att använda 

argumentet från Starr (2009) så skulle det kunna förklara att anledningen till varför 

utbildning och inkomst inte stimulerar till en etisk konsumtion beror på ett bristfälligt 

samband till subjektiv och objektiv kunskap.  

 

Det teoretiska bidraget för objektiv kunskap beskriver en positiv korrelation till samtliga 

fairtrade-produkter och således betalningsviljan för etiska produkter. Ett resultat som 

går i symbios med Cordell (1997) och Rao & Sieben (1992) tidigare antagande om en 

korrelation mellan kunskap och betalningsvilja. Det teoretiska bidraget för subjektiv 
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kunskap, som förklarar mest möjlig varians, påvisar en stark korrelation till köpfrekvens 

och medelstark till inställning, där köpfrekvens är sammanhängande med konsumtion. 

Detta implicerar att självskattad kunskap var en avgörande faktor till ytterligare 

regelbunden konsumtion och på så vis en betydande faktor till att beskriva möjligheter 

och de existerande begränsningarna för etisk konsumtion. Enligt Gracia & Magistris 

(2007) kunde hög subjektiv kunskap påverka konsumenters köpbeteende och med ett 

antagande öka sannolikheten till en regelbunden konsument. Vår studie kan således 

styrka deras tes då subjektiv kunskap i vår studie ökade respondenternas självskattade 

regelbundna inköp av fairtrade-produkter och konsumtionen. Dock har vår studie inte 

undersökt om deras självskattade konsumtion överensstämmer med den faktiska, vilket 

skulle kunna användas som grund för framtida forskning att undersöka.  

 

Avslutningsvis korroborerar studiens resultat med tidigare forskning som undersökt en 

förhöjd betalningsvilja för fairtrade-märkta produkter (De Pelsmacker et al., 2005; 

Loureiro & Lotade, 2005; Didier & Lucie, 2008; Hertel et al., 2009; Mai, 2014). 

Således bidrar vår studie till komplettering för forskningsområdet som avser 

betalningsvilja för etisk märkta-produkter och tillför ytterligare bredd genom att tillföra 

honung och banan som nya produkter till ett relativt nytt forskningsområde.   
 

6.3 Praktiskt bidrag 
Vi kan med vår studie belysa betydelsen av kunskap för att stimulera en etisk 

konsumtion. Respondenter med högre objektiv kunskap hade en generellt högre 

betalningsvilja för fairtrade-produkter, medan respondenter med högre subjektiv 

kunskap självskattade en mer frekvent regelbunden konsumtion av fairtrade-produkter. 

Eftersom att det överlag föreligger ett pris premium för etiskt märkta varor på 

livsmedelsmarknaden kan vår studie förklara den balansgång som avgör om 

konsumentens kunskap är tillräcklig för att uppfatta ett förhöjt upplevt värde och 

slutligen betala för det förhöjda marknadspriset. Sedermera påvisar studien att det 

föreligger ett generellt förhöjt värde för samtliga fairtrade-produkter som däremot inte 

exakt kan preciseras i antal kronor utan endast konstateras som värdehöjande attribut. 

Studiens bidrag till praktiker är således:  
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• Organisationer som arbetar med framtagning av etisk märkning bör effektivisera 

marknadsföringens utformning för att särskilja varor med etisk märkning från 

traditionella produkter. 

 

• Praktiker bör arbeta för spridning av ytterligare information om etisk och socialt 

ansvarstagande i handel för att stimulera människors objektiva och subjektiva 

kunskap inom detta område. Ytterligare kunskap har påvisats en positiv 

påverkan på både betalningsvilja och konsumtion. 

 

• Prissättare av livsmedelsprodukter kan således ta i beaktning att konsumenter 

överlag är villiga att betala ett förhöjt pris för produkter med fairtrade-märkning 

men att det inte får överskridas. Vår studie påvisar att det befintliga priset för 

fairtrade-honung inte motsvarar det priset som konsumenter är villiga att betala. 

Detta skulle kunna förklara en eventuell begränsad konsumtion.  

 

6.4 Reflektioner 
De hinder vi mött i och med studiens tidsomfång och ekonomiska begränsningar är värt 

att reflektera över. Med mer tid hade en mer omfattande undersökning kunnat vara 

möjlig. En kompletterande kvalitativ undersökning som ingående kan beskriva 

individuell kunskapsstimulans och värderingar hade möjliggjort ytterligare förklaring 

för hur kunskap påverkar betalningsvilja i relation till personliga värderingar. Vi tycker 

däremot att vi med det hade tillgängligt, i form av tid och pengar, lyckats åstadkomma 

en studie med betydelse och signifikans.  

 

Valet att specifikt undersöka fairtrade grundades i kombinationen av aktualitet och 

moraliskt åtagande. Vi båda delar inställningen att försöka göra skillnad för miljö och 

mänskliga rättigheter, vilket förenklade valet av att undersöka etiska märkningar. Vilket 

även är någonting som känns mer och mer aktuellt och uppmärksammas regelbundet i 

mediala utrymmen. Marknaden ser ett eskalerande etiskt utbud av livsmedel. Denna 

djungel av olika etiska märkningar ställer höga krav på konsumenter att särskilja och 

förstå vad som är bra för vem och för vilka. De ska vanligtvis betala mer men vet inte 

alltid för vad. I detta ligger ett ansvar att effektivt förmedla samtliga märkningars 

budskap om etiska produkter ska ha en ordentlig chans att utmana prispressade 

traditionella livsmedel. 
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Att undersöka de tre olika produkterna valdes av flera anledningar. Banan och kaffe är 

två vanliga produkter i forskningen inom etisk konsumtion, och med dessa gavs en 

trygg grund och möjlighet att tillbakakoppla och jämföra med tidigare 

forskningsarbeten. Även med flera produkter kunna undersöka hur kunskap, och 

personliga värderingar, korrelerar till olika livsmedelsprodukter. Men framförallt med 

honung ge vår studie en möjlighet att göra skillnad och stå ut från andra tidigare 

arbeten. Vi har inte hittat ett annat arbete som undersökt fairtrade- märkt honung och 

kan bidra till det befintliga forskningsområdet för etiska produkter med en ny produkt. 

Vi kan med vår studie bidra till ett relativt outforskat forskningsområde med 

replikationsmöjligheter och fungera som inspiration för framtida arbeten och forskning.  

  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har inte undersökt respondenternas faktiska konsumtion och betalningsvilja i 

förhållande till kunskap, då ett riktigt köp aldrig innefattas i undersökningen. Vidare 

forskning bör således undersöka hur objektiv och subjektiv kunskap påverkar 

konsumentens betalningsvilja och faktiska konsumtion i verkliga marknadssituationer. 

Detta för att minimera den skevhet och missvisning som en självskattning kan resultera 

i, då respondenterna i vår undersökning varken behöver konsumera eller betala den 

summan som de angivit. Fortsättningsvis kan vår studie replikeras och utföras i andra 

geografiska marknader för att frambringa en kompletterande kartläggning i 

forskningsområdet för etisk konsumtion. 

 

Avslutningsvis bör vidare forskning undersöka betalningsviljan för andra etiskt märkta-

produkter då detta är en marknad som växer i storlek och utbud och sedermera tar en 

alltmer betydande roll i konsumentval. Exempelvis har vi under studiens gång 

uppmärksammat ett existerande utbud av etiskt-märkta kryddor i Sverige som vi inte 

hittat någon tidigare forskning om.  
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