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Förord 

 

Detta examensarbete med inriktning mot marknadsföring är implementerad på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Först och främst så vill vi rikta ett speciellt tack till 

Anna-Carin Nordvall, som har varit vår handledare under uppsatsens gång. Vår handledares 

hjälp, stöd och tankar har för oss varit ovärderliga, och gjort vår arbetsprocess lättare att 

genomföra. Vi vill även framföra ett tack till de respondenter som har besvarat vår enkät, utan de 

så hade inte vår undersökning varit möjlig att fullfölja.  

 

Sist men inte minst så vill vi tacka våra nära och kära, för det stöd de har gett oss under arbetets 

gång. 
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Sammanfattning 
 

Den snabba tillväxten på grund av ekonomiseringen har bidragit mycket till en ökad 

levnadsstandard för många människor i världen, samtidigt som den har skapat ett behov av mer 

hållbar handel, både på regionala och internationella marknader. Detta kräver ett samarbete 

mellan alla inblandade parter, från konsumenter och producenter, samt till små och stora företag. 

Då det fortfarande finns många företag som enbart tänker på vinstsyften och struntar i alla 

negativa konsekvenser, så som miljöförstöring, barnarbete, kränkning av producenter, 

hälsofarliga produkter och så vidare, så ökar det pressen på konsumenterna att reagera på ett sätt 

som förhindrar dessa företag från att göra mer skada, och i stället utveckla världssamhällen. Det 

är anledningen till att etisk konsumtion har blivit allt viktigare och även centralt för forskning 

riktad både till att uppmuntra konsumenterna att konsumera etiskt och att hjälpa olika företag att 

utveckla sina strategier. 

 

Eftersom en stor del av dagens forskning om etisk konsumtion handlar om miljö med fokus på 

ekologiska och miljövänliga produkter, väljer vi i vår uppsats att undersöka ett mindre omtalat 

men lika viktigt område, nämligen Fair Trade. Detta med inriktning på den unga generationen av 

konsumenter, det vill säga, studenter. Då vi anser att det bästa sättet att nå fram till studenter är 

via utbildning, så har vi i huvudsyfte att få en djupare kunskap om studenternas 

konsumtionsvanor och attityder gällande Fair Trade, samt att undersöka huruvida det existerar ett 

samband mellan utbildning och konsumtion av etiska produkter. 

 

För att förstå studenternas konsumtionsvanor, med utbildning som bakgrund, så har vi använt oss 

av forskning gällande attityd och beteende som referensram. Vi börjar med inlärning som en 

källa till kunskap, kunskap är en huvudfaktor för att bilda attityder, och attityder kan i sin tur 

leda till ett önskat beteende. Vi undersöker tre studentgrupper, indelade efter utbildning, på 

Umeå Universitet; vilka är Ekonomi, Kemi/Biologi samt Omvårdnad. I undersökningen har vi 

använt den oss av den kvantitativa metoden, med hjälp av SPSS som analysprogram för att samla 

in och analysera primär data. 

 

Det som vi har kommit fram i vår studie är att studenterna har en låg nivå av kunskap gällande 

Fair Trade, men att de däremot har en positiv attityd till Fair Trade’s koncept och produkter. 

Trots denna attityd konsumeras Fair Trade-produkter i låg grad, och det finns utrymme för 

förbättringar beträffande konsumtionen. Låg kunskapsnivå har argumenterats vara en 

huvudanledning till en låg konsumtionsnivå, och då vi inte hittar några tydliga kopplingar mellan 

utbildning och konsumtionsbeteende i vår studie, rekommenderar vi att öka kunskapsnivån hos 

studenterna. Detta leder förhoppningsvis till en ökad konsumtion av etiska produkter. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ges en introduktion till vårt arbete, där vi förklarar problembakgrund 

och diskuterar varför vårt ämne är relevant. Syfte och frågeställningar kommer även att anges, 

så att meningen med vårt arbete kommer att bli klart och tydligt.  

Tillväxten i efterfrågan på mer etiska produktalternativ och etiska affärsmetoder har resulterat i 

skapandet av många etiska nischmarknader. Detta kan påvisas gällande till exempel ekologisk 

mat, substitut-kött och andra miljövänliga produkter, så som miljöbilar (Shaw & Connoly, 2006). 

Dessutom har utbudet av etiska alternativ nu öppnats förkonsumenter på många marknader, och 

ökats med tydligare märkning och förbättrad tillgänglighet. I märkningar på marknaden ingår nu 

miljömärken, Fair Trade-märket, ekologiska mat-märken, skogs-certifiering (Micheletti, 2003), 

sweatshop-free märket (Crane, 2005) och anti-slavery märket (McDonagh, 2002). De är tydliga 

bevis på att det etiska tänkandet har ökat hos konsumenter och att de börjar bry sig mer om 

konsekvenserna för deras handlande (Bonnedahl et al., 2007, s. 35). Bättre levnadsstandard 

skapar, utöver de primära behoven, många sekundära behov hos konsumenterna, som inte har 

funnits tidigare. Folk börjar se konsumtion som mer än bara ett sätt att skaffa sig materiella 

varor; utan också som ett sätt att klarasina uppgifter som ”roll-spelare” för att kunna bidra till en 

bättre och mer hållbar värld (Solomon et at., 2010, s. 27).  Olika typer av krav och regler ställs 

upp, med det främsta syftet att skydda miljön och uppmuntra rättvisor i handeln. Ett exempel är 

att professionella organisationer ofta utarbetar en etisk kod för sina medlemmar (Solomon et al., 

2010, s. 18). Konsumtion betraktas nu inte längre endast som en handling, utan mer som en 

process med olika steg – från tillverkning, transport, försäljning och slutligen att varorna används 

hemma hos konsumenterna. Effekterna är mycket tydliga: produkter som följer de etiska reglerna 

gynnas, medan de som bryter mot reglerna diskrimineras, eller ännu värre, bojkottas (Friedman, 

1999). Den etiska frågan har blivit så pass viktig att den ingår i många 

marknadsföringsstrategier, både av små och stora företag, som ett sätt att locka till sig 

konsumenter. 

Trots all marknadsföring har konsumtionen av etiska produkter länge varit på en låg nivå. 

Marknadsandelen av etiska produkter är relativt låg jämfört med antalet undersökningar som 

försöker spåra konsumenternas intention att köpa etiska produkter (Devinney, 2010). Peattie & 

Peattie (2009) har pekat ut att i diskussioner om etisk marknadsföring har man tagit en alltför 

rationell syn på bekostnad av att förstå den emotionella, symboliska och kulturella betydelsen av 

olika hållbara konsumtionsbeteenden. Dessutom har Kozinets et al. (2010) påpekat att det som 

allmänt anses vara etiskt konsumtionsbeteende, ständigt är i förändring. Om man ser marknaden 

från ett perspektiv där konsumenterna kanske säger att de har ambitioner att förändra marknaden 

genom sitt beteende, menar Izberk Bilgin (2010) att de kommer slutligen att bli förblindade av 

förförelse av konsumtionsvaror. Det som menas här är att etiska konsumenter kanske bara är en 

myt (Devinney et al., 2010a). Detta skapar ett behov av kontinuerlig observation och bevakning 

av konsumtionsbeteenden hos konsumenterna, speciellt den unga generationen. Vi, genom vår 

studie, väljer att undersöka närmare konsumtionen av Fair Trade, med studenter i fokus, för att 
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öka förståelsen för, och kunna hitta ett sätt att stimulera konsumtionen av, Fair Trade-produkter 

liksom andra etiska produkter. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Varför etisk konsumtion? 

Bonnedahl et al. (2007) har lagt fram fyra argument för en mer ansvarfull ekonomi som riktar sig 

främst till ekonomer, men även till andra personer som är intresserade av ekonomisering eller 

präglandet av ekonomiskt tänkande. Det första argumentet är att ”det ekonomiska tänkandet 

breder ut sig”. Med det menar de att ekonomiskt tänkande inte längre endast är betydelsefullt i 

företag/företagande, som i grunden handlar om att ge beskrivningar, förklaringar och råd till just 

dessa aktörer och deras sammanhang. Det ekonomiska tänkandet har istället brett ut sig och 

påverkar även i hög grad beslut som gäller andra aktörer och områden, alltifrån individers vardag 

till samhällens organisation och även internationella relationer. Eftersom det numera finns en 

marknad för i stort sett alla produkter och tjänster, där allt kan handlas och ges relevanta värden i 

kronor, behöver man ta mer hänsyn till effekter som kan påverka samhällsutvecklingen på ett 

negativt sätt. Det andra argumentet hävdar: ”det ekonomiska tänkandet betraktas som 

självtillräckligt och prioriterat”. Det innefattar att ekonomiska överväganden ofta anses som 

tillräckliga för att riktiga beslut ska kunna fattas och att de vanligtvis ges företräde framför 

alternativa perspektiv och argument. Det tredje argumentet är att ”handlingar styrda av 

ekonomiska principer har konsekvenser även utanför det som synliggörs i ekonomins praxis”, 

vilket betyder att ekonomiska handlingar utför konsekvenser som ekonomiämnet inte uttalar sig 

om, eller tar hänsyn till, men som följer av dess tillämpning. Dessa konsekvenser blir sedan 

någon annans ansvar (som till exempel samhällets eller icke-statliga organisationers) och det är 

dessutom komplicerat att veta vems agerande som gett upphov till ”var och hur”. Med den 

anledningen tycker författarna att vi som individer måste, i alla situationer, vara förberedda att 

agera utanför våra roller som konsumenter, producenter eller reglerare, utanför de beskrivningar 

som ges av ekonomer, vilket leder till det sista argumentet: ”vi måste ta hänsyn till, och ansvar 

för, andra värden, mål och konsekvenser än de strikt ekonomiska”(Bonnedal et al., 2007, s. 15-

20). 

Mycket av forskningen har fokuserat på mäniskorsbehov och betraktat behoven som en utlösare 

för konsumtionsbeteenden (Solomon et al., 2006, s. 97). Abraham Maslow var en av de främsta 

psykologerna som föreslog en hierarki bestående av fem steg, för att kunna förstå de olika 

behoven (Maslow’s Hierarchy of Needs). Applikationen av hierarkin innebär att man först måste 

uppfylla de primära behoven innan man kan klättra högre upp till nästa steg. Den föreslår också 

att konsumenterna värderar olika produktattribut beroende på vad som för tillfället är tillgängligt 

för dem (Solomon et al., 2010, s. 99). Konsumtion av etiska produkter i det här fallet tillhör de 

högre stegen, då behovet av produkterna är bortom de primära, kanske till och med för att 

uppfylla det högsta behovet, ”självförverkligande”, eftersom konsumenterna genom 
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konsumtionen vill hjälpa andra människor i världen och även bidra till ett bättre och mer hållbart 

samhälle.  

1.1.2 Vad är Fair Trade? 

Fair Trade är en organiserad socialrörelse, baserad på partnerskap mellan producenter i 

utvecklingsländer och konsumenter, med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för 

odlare och anställda i utvecklingsländer, genom rättvis handel. Fair Trade-certifikatet innebär att 

produkterna måste uppfylla ett antal kriterier som är utformade för att hantera maktens obalans i 

handelsförbindelser, instabila marknader och orättvisor i konventionell handel. Kriterierna 

garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger produktionskostnaden 

och världsmarknadspriset, vilket innebär att det fungerar som ett skyddsnät för producenter när 

världsmarknadspriserna faller under en hållbar nivå (Fair Trade International, 2012). Utöver det 

garanterade minimipriset för sin råvara, får certifierade producenter också en premie för att 

utveckla sina lokalsamhällen socialt och ekonomiskt. Ofta investeras premien i en ny skola och 

skolmaterial, i bättre bostäder eller förbättring av en hälsoklinik. Beslut om hur premien ska 

användas tas gemensamt av odlarna själva, vilket är en viktig del i Fair Trade’s kriterier för 

utveckling av demokratin. (Fair Trade Sverige, 2012). 

Fair Trade siktar främst på jordbruksprodukter och i Sverige kan man hitta Fair Trade-märkt 

kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, glass, 

socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fair Trade-märkt vin, rosor, 

sportbollar, och produkter som innehåller Fair Trade-certifierad bomull (Fair Trade Sverige, 

2012). 

1.1.3 Varför är Fair Trade aktuellt? 

Fair Trade har beskrivits som ett av de ”snabbaste och mest lovande initiativen” bland de senaste 

trenderna för etisk konsumtion (Becchetti & Huy-Brechts, 2008). Även om Fair Trade bara står 

för en liten del av handeln, har dess påverkan varit betydlig för alla inblandade; från producenter 

och konsumenter, till tillverkande företag och detaljhandlare (Morrell & Jayawardhena, 2010). 

Fair Trade-konceptet har argumenterats vara ett projekt som syftar till att etablera någon form av 

rättvisa i den globala marknaden, genom att erbjuda producenterna ett sätt att omforma 

dimensioner av handelsförbindelserna (Walton, 2010).  

Fair Trade påverkar inte endast producenter och konsumenter. Mohan (2009) kopplar 

expansionen av Fair Trade under det senaste decenniet till ökningen av företagens sociala ansvar 

(Corporate Social Responsibility) och menar att Fair Trade utvecklats som en form av företagens 

sociala ansvar. Skillnaden mellan varor som är Fair Trade-producerade och varor som inte är det, 

berör de omständigheter under vilka varorna producerats och marknadsförts, inte deras kvalitet. 

Fair Trade försöker påverka de ekonomiska besluten genom att tillhandahålla en garanti om 

sociala och etiska konsekvenser i en affärsprocess för en grupp av intressenter, nämligen 

producenter och arbetare, vilket kan jämföras med hur ett företag påverkar konsumenterna 
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genom att främja deras sociala verksamheter i form av bättre arbetsskydd och miljö (Mohan, 

2009). Dessutom kan konsumenternas känslor gentemot socialt ansvar översättas till viljan att 

köpa och betala en premie för Fair Trade-produkter, medan det för företagen kan översättas till 

märkeslojalitet hos kunden, vilket kan vara en konkurrensfördel (Porter & Kramer, 2006). I detta 

sammanhang är både Fair Trade och företagens ansvar ett uttryck för ökningen och utvecklingen 

av Social Responsibility (sociala ansvar), och differentieringen samt imageskapandet verkar vara 

de viktigaste motivationerna för att främja försäljningen (Castaldo et al., 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

En växande mängd forskning har frodats kring den etiska konsumtionen (Strong, 1997; Shaw & 

Clarke, 1999; Shaw et al., 2000; Shaw & Shiu, 2002). De flesta definitionerna av etisk 

konsumtion tenderar att fokusera på miljöfrågor och Fair Trade. Några exempel är Strong (1996) 

som hävdar att den etiska konsumtionen innefattar alla principer om miljöproblem och även 

konsumenternas beteende, som återspeglar en oro gällande problemen i tredje världen, där 

producenterna lever under dåliga arbets- och levnadsförhållanden, bara för att producera billiga 

produkter för västerländska konsumenter samt ge vinster i multinationella företag. Harper & 

Makatouri (2002) har en liknande synvinkel, och de menar att vara en etisk konsument innebär 

att köpa produkter som inte är skadliga för miljön och samhället; från det enkla som att köpa ägg 

från frigående hönor till det komplicerade som att bojkotta varor som tillverkats av barn. Nicholl 

(2002) påstår också att etisk konsumtion innefattar konsumenternas oro över miljöfrågor, 

djurförsök och social rättvisa. Denna lista har utökats av många andra forskare (till exempel 

Carrigan & Attala, 2001; Newholm & Shaw, 2005; Muncy & Vitell, 1992). 

När det gäller etisk konsumtion är det inte bara hur och varför konsumenterna konsumerar etiskt 

som står i fokus. En del av forskningarna lyfter också fram den motsatta frågan: varför 

konsumerar konsumenterna inte etiskt? Devinney et al., (2006) menar att många av 

konsumenterna avbildar sig som ”all omtanke” i undersökningar, men i själva verket ignorerar 

dem de sociala frågorna, då de upprepar sina traditionella produktpreferenser och sin 

produktkonsumtion i marknaden. Detta leder till en mycket lägre nivå av socialt ansvar vid 

konsumtion än vad som förväntas (Auger & Devinney, 2007; Cotte, 2009) och bidrar till klyftan 

som existerar mellan attityd, intention och beteende.  

Devinney et al., (2010b) påpekar att även konsumenter utan stark etisk övertygelse skulle vilja 

tro att de är ”bra” människor, viket kan leda till att de försöker göra ”det rätta” i sina 

konsumtionsval. Problemet är att ”det rätta” kan innebära att spendera mer tid och ansträngning 

för att hitta ”rätt” produkt, eller att avstå från ett populärt märke. Därför kan konsumenterna 

välja, medvetet eller omedvetet, att ignorera arbetsvillkor, miljöeffekter eller intellektuella 

rättigheter som involveras i konsumerade produkter (ibid.). De kan även framkalla en rad 

förklaringar eller ursäkter för att fortsätta tro att de är ”goda” konsumenter (Scott & Lyman, 

1968). 
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Devinney et al., (2010b) har i sin studie om etiska konsumenter intervjuat 20 respondenter i vart 

och ett av åtta olika länder, där respondenterna presenterades med tre scenarier, som kvalitativt 

adresserade olika etiska situationer. Det första scenariot inkluderade köp av förfalskade 

produkter, det andra scenariot innefattade köp av en populär idrottssko tillverkad under 

förhållanden där arbetstagaren exploaterats, och det sista scenariot inkluderade köp av 

miljöskadliga produkter eller produkter som ingått i djurförsök. Resultatet visade att de flesta av 

respondenterna inte brydde sig om frågorna som presenterades. Några påstod däremot att de 

brydde sig, men när de skulle beskriva sitt egentliga konsumtionsbeteende, visade sig en 

brytning mellan uppfattningen och beteendet (ibid.). I samtliga fall erbjöd respondenterna 

förklaringar eller ursäkter för sin bristande överensstämmelse mellan uppfattningarna och 

beteendet, och använde tre typer av motiv för att förklara inkonsekvenserna: (1) ekonomisk 

rationalism, (2) statligt beroende, och (3) utvecklingsrealism. Den ekonomiska rationalismen 

påpekar kostnad som mycket viktigare än andra faktorer. Det statliga beroendet fokuserar på 

institutioner och samhällen som ansvarstagare, med lagstiftning och lagar som ett sätt att rätta till 

saker och ting. Slutligen, utvecklingsrealismen innebär att bristen av moral och etik är en naturlig 

del av priset att betala för den ekonomiska tillväxten (ibid). 

Angelöw & Jonsson (1994) anser att förståelse för hur människor upplever hinder och 

förutsättningar för ett etiskt-anpassat levnadssätt är avgörande för att stimulera etiska intressen. 

De menar att dessa hinder och förutsättningar finns på både individuell och samhällelig nivå. 

Viktiga hinder kan utgöras av strukturer i industri- och konsumtionssamhället, lönearbete eller 

brist på samhälleligt ansvarstagande (samhällelig nivå) samt tidsbrist, lathet, vanor, 

maktlöshetskänslor, brist på naturkontakt, brist på kunskap eller brist på pengar (individuell 

nivå). Förutsättningar på samhällelig nivå kan vara småskalighet med fokus på demokrati och 

solidaritet, verklig jämlikhet mellan män och kvinnor och etisk- och demokratiundervisning i 

skolorna, och på individuell nivå hittar vi frivillig enkelhet i den egna livsstilen, holistiskt 

tänkande, naturkontakter, kunskap, miljömedvetande och tilltro till den egna förmågan att 

påverka (Angelöw & Jonsson, 1994). 

Med etisk konsumtion som grund, vill vi i detta arbete närmare undersöka ett specifikt område av 

den etiska konsumtionen, nämligen Fair Trade. Morrell och Jayawardhena (2010) menar att den 

globala kapitalismen har distanserat konsumenter från producenter, och att leveranskedjans 

komplexitet och geografiska avstånd samverkar så att konsumenterna har lite kunskap om de 

varor som dem köper. Det innebär att de inte vet under vilka arbetsförhållanden varorna 

tillverkas, och inte heller hur mycket av priset som går till leverantörer, tillverkare och 

återförsäljare, och hur mycket som går till lönerna för de anställda. Merrell et al. menar vidare att 

eftersom både löner och arbetsvillkor utgör kostnader, kan marknadens mekanismer leda till 

enorma orättvisor och skapa en klyfta mellan konsumenter och producenter. I detta sammanhang 

har Fair Trade en viktig roll – att upprätthålla balansen mellan marknadens olika aktörer.   

Intresset för frågor som rör Fair Trade har fått större betydelse både på marknader och inom 

marknadsföringslitteraturen (till exempel Doonar, 2004a, b; McDonagh, 2002; Shaw et al., 
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2000). En del av litteraturen har fokuserat på Fair Trade på ”makronivå”: att utveckla Fair Trade-

konceptet till en ny, rättvisare modell för internationell handel och ett nytt socialt paradigm 

(Moore et al., 2006) samt att undersöka Fair Trade-kontexten i relation till andra etiska frågor 

såsomgrön konsumtion och frivillig enkelhet (voluntary simplicity) (Connolly & Shaw, 2006). 

Det finns även forskning som tittar närmare på Fair Trade från konsumenternas synvinkel och 

som undersöker faktorer som kan påverka konsumenternas beteende. Morrell och Jayawardhena 

(2010) har undersökt sambandet mellan individuella skillnader som kön och ålder, men de har 

inte kunnat bevisa att endast dessa faktorer kan påverka beteendet, inte heller har de tagit hänsyn 

till och undersökt andra faktorer som kan ha en betydlig påverkan på konsumenternas beteende. 

På grund av detta ser vi ett behov av att vidare undersöka de andra faktorerna som har 

utelämnats, med fokus på förkunskaper om Fair Trade hos konsumenterna. 

I detta arbete väljer vi att fokusera på kunskap för att en mycket stor del av forskningen om 

konsumtionsbeteende har betraktat kunskap som en huvudfaktor för att forma attityd, och 

attitydkan i sin tur kan leda till ett önskat beteende (Solomon et al., 2006; Fishbein, 1983; 

Fishbein & Ajzen, 1980; Vellerand et al., 1992). Av denna anledning tror vi att det är möjligt att 

förändra konsumtionsbeteendet, genom att ändra graden av kunskap. Detta skulle på ett teoretiskt 

sätt kunna innebära att man kan öka konsumtionen av en specifik produkt, om kunskapen om den 

är högre. Detta antagande, tillsammans med det faktum att det finns ett gap när det gäller 

forskning om Fair Trade på mikronivå, gör att det känns ganska naturligt för oss att titta närmare 

just på relationen mellan kunskap, attityd och beteende.  

Eftersom en huvudkälla till kunskap är genom en utbildning på skolor och universitet, så väljer 

vi att ha studenter som en målgrupp, då de tillhör den unga generationen av konsumenter med 

mycket köpkraft, och som länge har uppmuntrats av olika företag och organisationer till att 

konsumera på ett mer etiskt sätt. Dessutom är det mycket lättare att kunna påverka (öka eller 

minska) studenternas kunskapsgrad via utbildning än att påverka den kunskap som de har lärt sig 

via livserfarenheter.  

För att underlätta undersökningen har vi kopplat förkunskaper till utbildning, det vill säga det 

som vi har lärt oss genom studier. Vi vill då göra en undersökning för att jämföra studenter med 

olika utbildningar för att se om det finns några skillnader när det gäller konsumtion av Fair 

Trade-produkter. Det innebär att vi delar in studenterna i grupper utifrån deras utbildning, sedan 

ska vi mäta deras kunskaper om Fair Trade, och jämföra grupperna med varandra för att hitta 

eventuella skillnader. Vår tanke är att en grupp av civilekonomer som har läst mycket om 

outsourcing, arbetsförhållanden för arbetare i utvecklingsländer, etisk konsumtion, olika former 

av rättvis handel och så vidare, troligen harbättre kunskaper om Fair Trade jämfört med andra 

grupper av studenter (som till exempel de som läser kemi, arkitektur, omvårdnad, konst med 

mera) eftersom allt detta inte ingår i deras utbildning. 
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1.3 Frågeställning och syfte 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse om studenternas konsumtionsvanor och 

attityder gällande Fair Trade, samt att undersöka huruvida det finns ett samband mellan vilken 

utbildning man har och hur etiskt man handlar. Målet med studien är att fastställa hur olika 

utbildningsgrupper påverkar etiskt konsumtionsbeteende för att förhoppningsvis kunna hjälpa 

olika universitet och organisationer att hitta ett bra sätt att lära och förstärka det etiska 

konsumtionsbeteendet hos studenter. 

Frågeställningar: 

För att förstå attityder är det viktigt att först ta reda på vad studenterna initialt har för inställning 

till Fair Trade. I detta ingår bland annat förkunskaper hos studenter om Fair Trade och hur 

mycket de beaktar Fair Trade vid konsumtionen av produkter. Det utmynnar i följande 

frågeställning; 

● Vad är studenternas attityd till Fair Trade?  

 

När vi har fastställt attityderna hos olika studentgrupper gällande Fair Trade, kan vi jämföra 

grupperna med varandra och se vilka faktorer som skiljer grupperna åt. Det är även viktigt att 

kunna fastställa om dessa faktorer verkligen är de grundläggande orsakerna för differentieringen, 

eller om det finns andra externa faktorer som kan påverka resultatet på ett negativt sätt, som till 

exempel brister i tolkningen av data.  

● Finns det några attitydskillnader gällande Fair Trade, mellan studenter med olika 

utbildningar? Om det finns, påverkar det konsumtionsbeteenden? 

 

Resultatet som vi får fram ska sedan kopplas till skillnader i utbildning (vilket används som 

grunden för grupperingen av studenterna) för att bestämma om det finns en relation mellan 

utbildning och etisk konsumtion. Om en relation finns, så ska vi undersöka närmare hur den kan 

påverka konsumenternas beteende och deras beslutprocess (positiv/negativ?). 

● Har olika utbildningar någon påverkan på hur studenterna konsumerar Fair Trade-

produkter?  
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2. Metod 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för det tillvägagångssätt vi använt oss av vid planerandet 

och insamlandet av data till vår undersökning.  

2.1 Förförståelse 

Utbildningar, upplevelser, vetenskaplig forskning med mera ger en person särskilda 

uppfattningar om olika företeelser. Denna kunskap brukar kallas för förförståelse. (Holme & 

Solvang, 1986, s. 95).  

 

Gällande Fair Trade, så har vi inte så mycket förförståelse. Det är inte ett ämne vi forskat inom 

tidigare, även om vi haft en del kurser om rättvis handel samt ekonomi och moral. Beträffande 

marknadsföring och konsumentbeteende, så har vi inte arbetat som marknadsförare eller forskat 

inom detta område, så vi har ingen djup förförståelse. En sorts förförståelse skulle kunna vara att 

vi själva är konsumenter, och därför kan relatera till de val som kunder ställs inför i en 

köpsituation. Men vi anser att vår förförståelse rörande marknadsföring och konsumentbeteende 

mest är baserad på den Civilekonomutbildning som vi båda snart har genomfört på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Denna utbildning har introducerat oss för många olika 

ekonomiska områden, och när det var dags för vår sjunde termin så valde vi att specialisera oss 

inom marknadsföring. Detta innebar att det för oss blev en hel kurs med delmoment inriktade 

mot marknadsföring, som exempelvis konsumentbeteende, marknadsundersökningar, 

företagsstrategier och beslutsfattande.  

 

Terminen orienterad mot enbart marknadsföring har för oss varit essentiell, då den bidrog med 

inspiration till vår teoretiska referensram, och detta särskilt gällande konsumentbeteende. Att vi 

även under ett moment fick utföra en marknadsundersökning, hjälpte oss nu i vårt 

examensarbete, då vi sedan tidigare har erfarenhet av att genomföra en enkätundersökning. 

Förförståelse är dock inte alltid positivt, och risken finns ju att en forskare exempelvis blir 

påverkad av den redan erhållna kunskapen, eller väljer att enbart använda de teorier som för 

forskaren redan är bekanta. Men då vi är medvetna om detta, tror vi att de negativa aspekterna av 

vår förförståelse kan reduceras.   

2.2 Forskningsfilosofi 

Epistemologi är en beteckning som i princip har samma innebörd som ordet ”kunskapsteori”. 

Detta betyder att epistemologi är teorin om vad kunskap verkligen är, och handlar om vad som 

ska godkännas respektive inte godkännas som kunskap. (Bryman & Bell, 2005, s. 588).  

Det finns inom epistemologin flera inriktningar, varav två eminenta är positivismen och 

hermeneutiken. Positivismens utgångspunkt är att vara naturvetenskapligt uppbyggd, på så sätt 

att man nyttjar olika slags naturvetenskapliga förfaringssätt vid undersökningar. För att uppfylla 
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de naturvetenskapliga kraven, så ska bland annat objektiviteten betonas, utan att undersökarens 

egna åsikter influerar resultaten. Därtill, så är det enbart kunskaper som kan styrkas genom något 

eller några av de olika sinnena, som ska bedömas till att vara äkta kunskap. Hermeneutiken är 

skild från positivismen, och utgår i stället från förståelse och tolkning. Detta genom att tolka och 

förstå det mänskliga beteendet utifrån individernas perspektiv. Man ska empatiskt försöka förstå 

människors beteende och handlingar, i stället för att som i positivismen, finna en förklaring till 

vad det är som påverkar detta beteende och handlingar. Utöver detta så går hermeneutiken bland 

annat ut på att samla in data, för att förstå kontexten. (Bryman & Bell, 2005, s. 27-29, s. 443 och 

s. 589).   

Utifrån detta, så har vi valt att i denna uppsats förhålla oss positivistiska. Detta då vi ska 

genomföra en undersökning för att finna ett resultat som ska förklara vad det är för faktorer som 

påverkar en konsument/student till att välja Fair Trade-producerade produkter, och särskilt om 

utbildning har en inverkan. Vår undersökning kommer inte att vara hermeneutisk, då vi inte 

empatiskt och subjektivt försöker förstå och tolka konsumenternas/studenternas individuella 

handlande. Vi ska i stället försöka vara objektiva och förklara varför konsumenter/studenter i 

allmänhet väljer Fair Trade-produkter, och särskilt studera vilken effekt utbildning har i detta 

sammanhang. För att vara så objektiva som möjligt, så ska vi använda oss av naturvetenskapliga 

metoder, som ska resultera i allmänt tillämpliga och generella resultat. För att klara av detta, så 

ska undersökningen utföras empiriskt och kvantitativt. Det medför att vi ska försöka att förklara 

resultatet, genom att lägga stor vikt vid kvantifiering vid samlande och analyserande av data 

samt vara deduktiva (Bryman & Bell, 2005, s. 40 och s. 588-592). Vi ska utgå ifrån teorier och 

pröva dessa på ett kvantitativt sätt, genom att dela ut enkäter. Detta för att få en stor mängd data 

att analysera, och objektivt dra slutsatser som gäller för allmänheten, och inte bara på 

individnivå.  

Att vara helt positivistiskt inriktad kan dock vara svårt, då vi ändå har en förförståelse kring Fair 

Trade och marknadsföring, efter att ha studerat ekonomi i ett antal år. Denna förförståelse och 

vårt informationsökande, gör så att vi lättare förstår kontexten, vilket gör att det kommer att 

finnas inslag av hermeneutik. Att inte låta forskningsresultatet påverkas av ens egna åsikter och 

tolkningar kan även det vara komplicerat, men trots att hermeneutiken förmodligen inte kommer 

att bli helt reducerad, så är vår förhoppning att vi ska vara så objektiva och positivistiska som 

möjligt.  

Ontologi är ett annat begrepp inom forskningsfilosofin, och handlar om hur sociala entiteter ska 

bedömas vara. Det finns två synsätt gällande detta, vilka är objektivismen och 

konstruktionismen. Objektivismen menar att sociala entiteter ska anses vara objektiva enheter, 

som vi inte kan påverka. Detta medan konstruktionismen i stället betonar att sociala entiteter ska 

uppfattas som konstruktioner som påverkas av folk runt omkring, och deras åsikter och 

handlingssätt. (Bryman & Bell, 2005, s. 33).  
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Vi har i vår uppsats valt att ontologiskt sett förhålla oss till objektivismen, detta då vi som 

forskare försöker ha ett neutralt och objektivt förhållningssätt till studien. I våra undersökningar 

ska vi vara passiva, och inte påverka våra respondenter. Meningen med studien är ju att få fram 

en vetenskaplig sanning, samt skapa en generell bild av vad det är för faktorer som påverkar 

konsumenter/studenter när de köper Fair Trade-producerade varor, med betoning på om 

utbildning är en av dessa faktorer. Detta leder till att vi vill veta hur konsumenterna/studenterna 

uppfattar verkligheten, utan påverkan av folk runt omkring. Hade vi valt konstruktionismen som 

utgångspunkt, hade fokus inte varit på hur konsumenterna/studenterna uppfattar verkligheten, 

utan i stället hur de påverkar verkligheten. Då detta inte är vårt syfte med undersökningen, så 

kommer vi inte att ha ett konstruktionistiskt synsätt.  

2.3 Tillvägagångssätt 

När forskningsfilosofin har definierats måste en lämplig forskningsansats väljas ut för att 

bestämma riktning för forskningen, utifrån relationen mellan teori och empiri. Undersökningar 

kan baseras på två grundläggande forskningsansatser: deduktiv teori och induktiv teori. Den 

deduktiva processen representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori 

och praktik (eller empirin) inom samhällsvetenskapen ser ut (Bryman & Bell, 2005, s. 23). I 

denna process, bygger utvecklingen av teorin på befintlig litteratur, och uttrycks i form av 

hypoteser, det vill säga, utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska 

överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser 

som ska underkastas en empirisk granskning, vilket leder till att de bekräftas eller förkastas 

(ibid.). Deduktiv ansats är en mycket strukturerad metod som syftar till att förklara orsak och 

verkan mellan variabler och använder kontroller för att tillåta testning av hypoteser (Saunders et 

al., 2003). Motsatsen till den deduktiva processen är den induktiva processen, som inte använder 

teori som utgångspunkt, utan snarare en generell slutsats som dras från en forskningsansats 

(Bryman & Bell, 2005, s. 25). Den induktiva processen innebär således att man drar 

generaliserbara slutsatser på grund av observationer.  

Utifrån de teoretiska kunskaper om Fair Trade, inlärningsprocessen, attityder och beteende som 

vi har samlat upp för att få en djupare förståelse om ämnet, försöker vi hitta kopplingar och 

relationer mellan teorierna, som förhoppningsvis kan förklara konsumtionsmönstret. Detta 

innebär att vi använder oss av den deduktiva ansatsen. En utmaning med den deduktiva ansatsen 

är att i hypoteser ingår begrepp som ska översättas till utforskningsbara företeelser, och Bryman 

(2005) menar att man måste vara skicklig på att både deducera en hypotes och sedan översätta 

den till operationella termer (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Eftersom vi inte använder några 

hypoteser till vår studie försöker vi istället formulera så tydliga frågeställningar som möjligt, 

samtidigt är vi mycket försiktiga när det gäller att ta reda på mätningsindikatorer, det vill säga 

faktorer som kan påverka attityd och beteende för att garantera att resultatet av dras på ett rätt 

sätt. En notering är att även när vi valde att inte ha med några hypoteser som vi vill testa i vår 

studie så finns det fortfarande nollhypotes och alternativ-hypotes som ingår i olika korrelations- 

och interaktionsanalyser. Resultatet kommer sedan att kopplas tillbaka till teoriförrådet, för att se 
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om det finns eventuella skillnader mellan det vi har kommit fram till och antagandena/resultaten 

från befintliga teorier.  

2.4 Undersökningsmetod 

Forskningsstrategi är en generell undersökningsplan som består av tydliga forskningssyften, 

källor för datainsamling och motsvarande begränsningar (Saunders et al., 1997, s. 74). Saunders 

et al. (1997)föreslår tre huvudforskningsstrategier vilka är Experimentell design, 

Surveystudiedesign och Fallstudiedesign, medan Bryman och Bell (2005) har utökat denna lista 

till fem strategier, med addition av Longitudinell design (som utvecklats från Experimentell 

design) och Komparativ design (som utvecklats från Fallstudiedesign) (Bryman& Bell, 2005, s. 

80). Experimentell design syftar till att mäta ett visst antal varianter i olika experimentella 

förhållanden, medan man normalt gör Surveystudiedesign för att få fram en uppsättning 

kvantitativa eller kvantifierbara data, med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer. Det 

sistnämnda, Fallstudiedesign, används för att detaljerat, intensivt och ingående utveckla stadium 

av ett enda eller flera olika och konstruerade fall (Saunders et al., 1997; Bryman & Bell, 2005). 

För att kunna inkludera så många respondenter som möjligt i vår studie och därmed skapa 

förutsättningar för statistiskt signifikanta generaliseringar, beslutade vi oss för att genomföra en 

Surveystudiedesign med kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. Kvantitativ forskning 

betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data och den har ofta en nära 

koppling till den deduktiva ansatsen, vilket är mycket passande till vårt arbete (Bryman& Bell 

2005, s. 40). I den kvantitativa studien är mätningsprocessen central, eftersom den ger den 

grundläggande kopplingen mellan empiriska observationer och matematiska uttryck av 

kvantitativa relationer (Lisa M, 2008). Kvantitativ data är data i numerisk form såsom statistik 

eller procentsatser och så vidare, som ofta kräver verifiering, validering och registrering med 

hjälp av olika program som till exempel SPSS innan analysen kan ske på grund av det stora 

urvalet av respondenter (Lisa M, 2008), vilket än en gång betonar vikten av en mätningsprocess 

med relation till bearbetning av rådata.  

Styrkan i den kvantitativa studien är att dess metoder producerar mätbar och tillförlitlig data som 

vanligtvis kan generaliseras till en större population (Weinreich, 2010). Weinreich (2010) menar 

även att kvantitativa mått oftast är lämpligast för att genomföra behovsbedömningar eller 

utvärderingar genom att jämföra resultat med utgångsteorier, vilket kan relaterats till mätning av 

attityd och utvärdering av beteende i vårt arbete. En nackdel med en kvantitativ studie är att den 

behandlar det mänskliga beteendet på ett sätt som tar bort händelser från dess verkliga 

värdeinställning och ignorerar effekterna av variabler som inte betraktas i modellen (ibid.). 

2.5  Typ av data: Primärdata 

Som vi tidigare beskrivit så finns det fortfarande få teorier som pekar på relationen mellan 

utbildning och konsumtion gällande Fair Trade. Eftersom målet med arbetet är att få in 

nyinformation för att kunna fastställa om hypoteserna kan bekräftas eller förkastas, och därmed 
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besvara frågeställningarna, väljer vi att använda primärdata som vi själva samlar in. Primärdata 

är data som undersökare samlar in på egen hand för det aktuella undersökningsändamålet 

(Lekvall & Wahlbin, 1987), vilket är rå data och datastrukturer som inte har någon form av 

meningsfull tolkning (Shiu et al., 2009, s. 63). Primärdata är resultatet av att man utfört någon 

form av undersökande, beskrivande eller kausalt forskningsprojekt, som huvudsakligen använder 

enkät, intervju eller observation för att samla in data (ibid.). En fördel med att använda 

primärdata är att datan är ”färsk” och inte har bearbetats eller ändrats av någon forskare, vilket 

ökar reliabiliteten och validiteten, i jämförelse med att använda data från sekundära källor.  

2.6 Sekundärkällor 

I vårt arbete har vi använt information från sekundära källor, främst för att få en mer teoretisk 

bild av problemområdet. Sekundär data definieras som ”data som samlas in inte för det 

omedelbara till hands, men för ett annat syfte” (Shiu et al., 2009 s. 140) med huvudfunktionen att 

ge en historisk bakgrund för en aktuell primär undersökning (ibid.). Vi använder oss främst av 

Business Source Premier för att hitta artiklar om Fair Trade, attityder och beteende, som kan ge 

oss en överblick av ämnet eller som kan rekommendera intressanta och användbara modeller. 

Sökorden som vi använde var bland annat: Fair Trade, attitude, behavior, theory of planned 

behavior, ethical consumtion, learning etc.  Vi har också läst igenom flera böcker som vi har haft 

på Civilekonomprogrammet, såsom Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Marketing 

Research, Ekonomi och Moral samt Consumer Behavior. När det gäller att få en djupare 

förståelse om attityder och beteende, så har vi även sökt böcker på Umeå Universitetsbibliotek. 

2.6.1 Källkritik 

Gällande sekundärkällor, så har vi använt oss av vetenskapliga artiklar från Umeå Universitets 

databaser, böcker samt internet. För att avgöra i fall dessa källor är pålitliga eller ej, så har vi 

använt oss avfyra kriterier. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. (Thurén, 

1997, s. 11).  

 

Kriteriet beträffande äkthet betyder att källan inte ska vara oäkta, utan den ska vara ärlig och 

sann. Källan ska exempelvis inte ha ändrat det som den fått fram för att det ska låta bättre. 

(Thurén, 1997, s. 12). För att hitta teorier och tidigare forskning, så har vi använt oss av böcker 

och vetenskapliga artiklar från databaser. Böcker tycker vi att vi ska kunna lita på att de är äkta, 

eftersom de ändå har fått ett godkännande från ett förlag att bli utgivna. Då de flesta 

vetenskapliga artiklar vi använt varit peer-reviewed, det vill säga blivit granskade av andra 

forskare, så anser vi att även dessa källor är äkta och pålitliga. Dock så har vi även nyttjat en del 

vanliga internetsidor, för att få information om Fair Trade. Vi har då använt oss av Fair Trade´s 

officiella internetsidor, dels den internationella och dels den svenska varianten. Vi inser att det 

vore möjligt att Fair Trade vinklat informationen till sin fördel, men då vi är medvetna om detta, 

så har vi försökt använda oss av fakta som verkar vara så objektiv och äkta som möjligt.  
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Tidssamband menar att en källa är att lita på om en händelse äger rum, och att det därefter inte 

tar lång tid innan den speciella händelsen dokumenteras. Detta för att mycket lätt kan glömmas 

bort, och då är det vitalt att allt sammanställs fort. (Thurén, 1997, s. 26). Det är inte lätt för oss 

att veta hur lång tid det tagit för de källor vi använt oss av att skriva ner informationen de 

kommit fram till. Därutöver så har referenser använts utav de flesta sekundärkällorna, vilket gör 

det ännu svårare för oss att veta hur det ligger till. Dock så har vi använt oss av många 

vetenskapliga artiklar där forskning har bedrivits, och gällande forskning så brukar man vanligen 

skriva ner sitt forskningsresultat fort, vilket gör att dessa källor uppfyller tidskriteriet.  

 

Beroendekriteriet – tradering berör källans självständighet, och handlar om att man ej ska 

påverkas av någon annan (Thurén, 1997, s. 34). Eftersom många av våra sekundärkällor har 

referenser, så har de uppenbarligen influerats av andra, vilket gör de relativt beroende. Dock, 

trots att de flesta sekundärkällor har referenser, så har många utav de ändå genomfört egen 

forskning, vilket borde förhöja deras oberoende.  

 

Beroendekriteriet – horisontellt utgår ifrån att en källa bör verifieras av åtminstone två av 

varandra oberoende källor för att vara pålitlig (Thurén, 1997, s. 49). Det är för oss svårt att veta 

hur många våra sekundärkällor har bekräftats av, men eftersom de flesta av våra vetenskapliga 

artiklar från databaser är peer-reviewed, så har de i alla fall blivit kontrollerade av andra 

forskare. Dessutom så brukar böcker bli granskade innan publicering, vilket innebär att även de 

borde vara oberoende. I fall de internetkällor vi använt blivit verifierade av andra är dock 

omöjligt att veta.  

 

Tendenskriteriet menar att en källa är trovärdig om man inte misstänker att den källa som 

används undanhåller sanningen för att främja sina egna intressen (Thurén, 1997, s. 63). Det är 

väldigt svårt att veta om våra sekundärkällor har hemliga intressen, men då de flesta 

vetenskapliga artiklarna från databaser har blivit peer-reviewed och böckerna borde blivit 

granskade innan publicering, så anser vi de vara pålitliga. De internetsidor vi använt är dock 

osäkrare, men eftersom vi är medvetna om detta så försöker vi att använda information som är 

neutral och inte verkar vilja prioritera andra intressen.   

 

Som slutsats kan vi säga att våra källor verkar trovärdiga, dock är vissa mer pålitliga än andra. 

Böcker och vetenskapliga artiklar från databaser är tillförlitligare än internetsidor, men vi anser 

ändå att alla källorna är att lita på.  

2.6 Datainsamlingsmetod 

När det gäller insamling av primärdata har vi valt en enkätundersökning på grund av flera 

faktorer. Först och främst vill vi ha ett stort urval av respondenter för att öka trovärdigheten vid 

generalisering av resultatet, och enkätundersökning är det enklaste och snabbaste sättet att nå 

fram till många respondenter på samma gång, jämfört med observation eller intervju (Bryman & 

Bell, 2005, s. 162, Shiu et al., s. 226). Dessutom är en enkätundersökning billigare att 
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administrera både när det gäller tid och pengar, eftersom att den inte kräver någon sofistikerad 

utrustning för att registrera handlingar och reaktioner, samt att den inte medför olika 

intervjuareffekter eller variationer vid formulering av frågor, som orsakas av den mänskliga 

faktorn vid insamling av data (ibid).  

Det finns dock visa nackdelar med enkätundersökningar som vi måste hantera med försiktighet. 

Genomförandet kan vara enklare jämfört med andra metoder, men att utveckla en lämplig 

undersökningsdesign för en viss studie kan vara mycket svårt. Shiu et al. (2009) menar att för att 

kunna försäkra precision, så måste en undersökare lösa en rad frågor i samband med 

konstruktionsutvecklingen, skalmätningen och enkätutformningen (Shiu et al., 2009, s. 227). En 

annan nackdel som Shiu et al. (2009) överväger är svårigheten med att veta om respondenterna 

är trovärdiga, eftersom man varken kan se deras ansiktsuttryck eller observera deras kroppspråk, 

för att kunna bedöma deras trovärdighet i svaren (ibid). Sist men inte minst, en 

enkätundersökning är utformad för att samla in kvantitativ data, och den statistiska tekniken som 

används kan medföra subtila nivåer av subjektivitet i tolkningen, men denna subjektivitet är inte 

lika tydlig som den man får från en kvalitativ undersökning (ibid). 

2.7 Urval och population 

När man gör en undersökning, så är det essentiellt att man preciserar och avgränsar en 

population, och med population menas den kvantitet av objekt som man vill granska egenskaper 

och attityder för (Dahmström, 2005, s. 55). Tanken med vår undersökning är att utreda vad det är 

för faktorer som får en konsument/student att välja Fair Trade-producerade produkter, och 

särskilt analysera i fall det finns en koppling mellan utbildning och konsumtion av Fair Trade-

varor. De objekt vi vill granska egenskaper och attityder för är alltså studenter. Detta innebär att 

den population vi vill undersöka, är studenter runtom i Sverige, men enbart gällande tre olika 

utbildningsområden. För att utröna skillnader mellan olika studentgrupper i populationen, är vår 

planering att dela upp studenterna efter vilken sorts utbildning de försöker få examen i.  

Dock, det kan vara svårt att inrikta sig på alla enheter i en population, i fall populationen består 

av tusentals objekt. Gällande de studenter i Sverige som vi har valt att rikta in oss på, så består 

den populationen av just flera tusen människor. Att då fokusera på alla tusentals studenter är för 

oss omöjligt, då det skulle kräva oerhört mycket kapital och tid. Då vi är begränsade både 

finansiellt och tidsmässigt, då vi själva är studenter, så är vi tvungna att göra ett urval i nämnda 

population.  

Då ett urval ska göras, kan man välja mellan att göra ett sannolikhetsurval eller ett icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval utgår ifrån slumpen, och ger varje individ i populationen 

lika stor chans att bli utvald. Det betyder att resultatet man får kan generaliseras till hela 

populationen. Ett icke-sannolikhetsurval betyder i stället att vissa personer har större chans att 

väljas ut än andra, och att resultatet då inte blir lika generaliserbart. (Bryman & Bell, 2005, s. 

111-121). Innebörden av detta är givetvis att sannolikhetsurvalet är att föredra, då det ger ett 

resultat som är mer trovärdigt än ett icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval är tyvärr 
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svårare att genomföra, då det krävs tid och pengar för att finna ett system som ger varje individ i 

populationen lika stor chans att bli vald. Vi har därför bestämt oss för att göra ett icke-

sannolikhetsurval, då vi som studenter inte har de pengar som krävs, samt enbart några månader 

på oss att bli klara med vår uppsats. Vår undersökning kommer därför att grunda sig på studenter 

som studerar vid Umeå universitet. Att vårt resultat inte kommer bli helt generaliserbart är ju en 

nackdel, då det bästa vore att varje student i Sverige som studerar de specifika 

utbildningsområdena skulle ha lika stor chans att bli uttagen till vår undersökning. Vår 

förhoppning är ändå att resultatet kommer bli relativt generaliserbart, då studenter vid Umeå 

universitet inte enbart är från Umeå, utan även kommer från andra delar av landet. Detta gör så 

att vi ändå kommer få en spridning, och inte enbart åsikter från studenter uppvuxna i Umeå.   

Gällande icke-sannolikhetsurval, så finns det tre olika urval som är vanliga. Det första är 

Snöbollsurval, som betyder att en vetenskapsman först tar kontakt med ett antal personer som är 

väsentliga för forskningen, och sedan använder sig av dessa för att finna fler respondenter till 

undersökningen. Ett annat urval är kvoturval, vilket går ut på att en undersökare vill få ett litet 

stickprov, som ska reflektera populationen. Målet är att stickprovet och populationen ska ha en 

likadan fördelning av olika grupper som kön, ålder, etnisk bakgrund och så vidare. Det sista 

urvalet är bekvämlighetsurval, vilket innebär att en forskare till en undersökning använder sig av 

personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. (Bryman & Bell, 2005, s. 124-128).  

Alla tre sorters urval har sina fördelar och nackdelar, och vi har reflekterat över vilket urval som 

skulle vara lämpligast för vår undersökning. Snöbollsurvalet anser vi vara användbart i 

undersökningar där det inte finns så många respondenter lättillgängliga, så att i stället ett fåtal 

personer ur populationen kan leda forskarna vidare till ytterligare respondenter som kan delta i 

undersökningen. I detta fall, då vi vill undersöka tre olika sorters studentgrupper (gällande 

utbildningsområde), och då undersökningen ska utföras på ett universitet, så är vår bedömning 

att den sortens respondenter vi söker efter är lättillgängliga. Ett snöbollsurval är därför inte 

nödvändigt, utan skulle snarare vara tidsödande. Detta då det tar tid för respondenterna att finna 

ytterligare personer för vår undersökning, som vi kan vidarebefordra våra enkäter till. Vi 

förmodar även att inte att så många studenter vore villiga att använda deras egen tid på att finna 

lämpliga individer till vår undersökning. En negativ aspekt av att använda snöbollsurval kan 

även vara att man får personer med ungefär likadana åsikter och värderingar, då man använder 

sig av ett antal personer för att finna nya respondenter, som då är bekanta med de föregående 

respondenterna. Då snöbollsurval inte verkar vara positivt för vår undersökning, har vi valt att 

inte göra en sådan.  

Ett kvoturval är tilltalande på det viset att man nyttjar ett stickprov som motsvarar populationen, 

så att en rättvis fördelning av kön, ålder och så vidare åstadkoms i undersökningen. Dock så kan 

det vara invecklat att veta hur man ska utforma kvoterna, då man måste ha kännedom om hur 

fördelningen av bland annat kön, ålder och så vidare är inom de olika utbildningsgrupperna. 

Dessutom, så kan det ta ganska lång tid om man ska fylla speciella kvoter, och då tiden är en 
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bristvara om man skriver ett examensarbete, så har vi bestämt oss för att inte utgå i från ett 

kvoturval.  

Det som vi i stället har valt att göra är ett bekvämlighetsurval – detta då man som forskare 

använder respondenter som för tillfället finns tillgängliga. Bekvämlighetsurvalet blir därför ett 

tidseffektivt alternativ. Det negativa med ett bekvämlighetsurval kan vara att urvalet inte blir 

generaliserbart till hela populationen. Detta då de personer som finns tillgängliga vid ett specifikt 

tillfälle, kan ha annorlunda åsikter och värderingar än personer som skulle finnas tillgängliga vid 

en annan tidpunkt/situation. Vi planerar dock att dela ut våra enkäter under flera dagar och vid 

olika tidpunkter, därför tror vi ändå att vi kommer att få en rättvis bild, som är relativt 

generaliserbar till populationen.  

2.8 Avgränsningar 

Då vi båda två studerar till civilekonomer med marknadsföring som inriktning, så har vi valt att 

avgränsa oss just till detta ämnesområde. Även om vi har lärt oss mycket under våra år som 

ekonomstudenter, och det inte enbart inom marknadsföring, så är detta område ändå vår 

inriktning, och det vi vill fokusera på i vårt slutgiltiga examensarbete på 

Civilekonomprogrammet.  

En annan avgränsning vi har valt att göra, är att avgränsa oss till att göra vår undersökning på 

Umeå universitet. Vi hade föredragit att göra en undersökning med ett urval som täcker alla 

studenter i Sverige, inte bara de i Umeå, för att få ett sannolikhetsurval. Men då vi inte har de 

ekonomiska resurser som krävs, så väljer vi att göra ett icke-sannolikhetsurval, och geografiskt 

begränsa oss till Umeå. Då studenter i Umeå kommer från hela Sverige, och inte bara från just 

Umeå, så anser vi ändå att vårt resultat blir relativt generaliserbart till populationen, som är 

studenter i Sverige.  
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta teorikapitel redovisar vi de teorier och tidigare forskning vi har valt, och som är grunden 

för vår undersökning. Vi kommer att förklara teorier gällande lärande, attityder och beteende, så 

att läsaren ska kunna få en förståelse för vårt arbete. 

3.1 Val av teorier 

Vi har i vår teoretiska referensram valt att använda oss av teorierna utifrån ett konsumtions- och 

beteendeperspektiv och fokuserar främst på olika faktorer som kan leda till eller förändra ett 

beteende. Dessa faktorer är inlärning och attityd. Vi lägger den största vikten på att förklara 

inlärningsprocessen, attitydfunktioner och attitydförändringar, samt även dess kopplingar till 

varandra och till beteende. Dessa aspekter har vi bedömt vara särskilt relevanta då vi anser att 

vårt undersökningsområde, det vill säga utbildning, har direkt koppling till inlärning, och vi 

mäter studenternas kunskap som i sin tur formar deras attityder till Fair Trade. Tanken med den 

teoretiska referensramen är att studenterna via utbildning (inlärning) lär sig om etisk konsumtion 

(bland annat om Fair Trade). Detta inlärningssätt leder till att studenterna erhåller en viss 

kunskap om etisk konsumtion och om Fair Trade så att de formar en specifik attityd till Fair 

Trade och dess produkter, som oftast är en positiv attityd eller en negativ attityd. Det finns både 

teorier som förklarar attityd som en prediktion av beteende, och teorier som förklarar varför man 

ibland reagerar på ett sätt som strider mot sin inställning. Dessa teorier är centrala, vilka vi 

grundar vår studie på och som kommer att hjälpa oss att förklara resultatet som vi får fram i vår 

undersökning.    

 

3.2 Lärande 

Lärande är essentiellt i alla sorters sammanhang, då lärandet leder till kunskap. Inte enbart 

studenter får kunskap genom inlärning, utan även konsumenter. Utan kunskap, så skulle 

konsumenter inte ens vara medvetna om ett speciellt märke, eller att en viss vara finns att köpa i 

en affär. Lärandet är viktigt för oss att förstå i vårt arbete, då vi tror att ekonomistudenters 

lärande från deras utbildning, kan leda till att de får mer kunskap om ämnesområden som handel 

och Fair Trade, vilket i sin tur skulle kunna påverka de som konsumenter.  

 

Gällande lärande, så finns det olika sorters teorier om hur en person lär sig, och vi har valt dessa 

två; Behavior Learning Theories samt Cognitive Learning Theory (Solomon et al, 2010, s. 246 – 

250). Anledningen till att vi valt just dessa teorier är för att vi vill visa att lärande kan uppstå på 

olika sätt, dels ej aktivt genom ett stimulus, och dels aktivt genom kognitiva processer i hjärnan.  

 

Behavior Learning Theories utgår ifrån att lärande uppstår när en person hamnar inom räckhåll 

för ett stimulus, vilket leder till en respons. Detta kan inträffa genom antingen Classical 

conditioning (klassisk konditionering) eller Operant conditioning (operant betingning). 

(Solomon et al., 2010, s. 247-248). 
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Classical conditioning inträffar när ett stimulus som framkallar en respons kopplas samman med 

ett annat stimulus, som från början inte själv leder till en respons. Det andra stimulit kommer 

med tiden att orsaka samma respons som det första stimulit, detta då det andra stimulit 

förknippas med det första stimulit. Det första stimulit är obetingat, då det naturligt leder till en 

respons, medan det andra stimulit är betingat, då det blir en respons först efter ett tag. (Solomon 

et al., 2010, s. 247). Classical conditioning är lämpligt att använda inom marknadsföring och 

konsumentbeteende, till exempel vid reklam, då man försöker använda sig av goda 

produktassociationer samt repetition. För att få goda produktassociationer, så kan man använda 

ett obetingat stimulus som sprider positiva reaktioner, till exempel en bra sång, humor eller en 

tillfredsställande bild. Detta gör så att det skapas positiva associationer till den betingade produkt 

som reklamen görs för. För att kunna betinga produkten kräva det dock repetition, så en 

konsument måste bli exponerad för reklamen några gånger för att det ska bli en betingande 

effekt. (Solomon et al., 2010, s. 252-253). 

 

Operant conditioning handlar i stället om att en konsument lär sig att bete sig på ett visst sätt, 

genom att undvika beteenden som leder till ett negativt utfall, och i stället bete sig på ett sådant 

sätt som resulterar i en positiv utgång. En positiv förstärkning inträffar när ett beteende resulterar 

i ett positivt utfall, och man vill upprepa beteendet för att fortsätta få dessa belöningar. Det skulle 

i stället kunna vara så att en konsument inte beter sig på ett visst sätt, vilket leder till en negativ 

utgång. En negativ förstärkning fungerar då på det sättet att konsumenten lär sig att utföra ett 

beteende som hjälper honom/henne att undvika den negativa utgången. Konsumenten kan även 

uppleva bestraffning, vilket inträffar då ett beteende följs av otrevligheter, så att beteendet inte 

upprepas. (Solomon et al., 2010, s. 248-250). Inom konsumentbeteende och marknadsföring, så 

används Operant conditioning för att förstärka ett beteende. Ett tackkort efter ett köp eller 

klubbkort som ger speciella förmåner, kan till exempel leda till positiva förstärkningar. (Solomon 

et al., 2010, s. 254-255). 

 

Behavior Learning Theories är viktiga inom marknadsföringen, särskilt positiva förstärkningar. 

Detta då det har visats att beteenden som blir positivt förstärkta oftare upprepas, än beteenden 

som inte blir positivt förstärkta. Positiva förstärkningar bör därför vara en marknadsförares mål. 

För att en positiv förstärkning ska kunna äga rum, måste konsumenten dock prova på varan, 

vilket han/hon enbart kan göra om kunskap om varans existens finns. För marknadsförare kan 

detta ske genom reklam.(Rothschild & Gaidis, 1981, s. 70 -71).Kunskap kan dock uppstå på flera 

sätt, till exempel genom lärande från en utbildning.  

 

Den andra sortens teori och lärande, Cognitive Learning Theory, uppstår i stället på grund av 

kognitiva processer. Dessa kognitiva processer kan uppstå genom Observational learning 

(observerande inlärning), där fyra steg leder till lärande. Processen börjar genom att en 

konsument i steg ett, Attention (uppmärksamhet), fokuserar på en lämplig modell, på grund av 

modellens attraktionskraft, status och så vidare. Detta för att observera modellens beteende. I 
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nästa steg, Retention (retention), ska konsumenten komma ihåg beteendet, för att i steg tre, 

Production processes (produktionsprocesser), kunna ha förmågan att utföra beteendet. I steg 

fyra, Motivation (motivation), ska konsumenten känna motivation att utföra det speciella 

beteendet, vilket då leder till att man lär sig att utföra ett beteende på grund av att man observerat 

modellen; Observational learning. (Solomon et al., 2010, s. 250-251). Inom konsumentbeteende 

och marknadsföring, så kan man till exempel i en reklamkampanj använda en attraktiv person, 

som konsumenten ska kunna observera, och kunna se de positiva effekterna som uppstår om 

produkten används – för att därefter själv vilja köpa varan och få uppleva de positiva effekterna. 

(Solomon et al., 2010, s. 255-256). 

 

Lärande kan som synes uppstå på flera olika sätt, vilket marknadsförare kan använda sig av i till 

exempel reklamkampanjer. Men då konsumenters lärande gällande produkter behöver inte enbart 

uppkomma genom marknadsförares försorg, utan kan ske på många andra sätt också. Man kan 

lära sig om produkter genom familj och vänner, till exempel genom att observera de och se 

produktfördelarna. Ett annat exempel är att man köper en ny parfym, och genom en 

positiv/negativ förstärkning lär sig att antingen upprepa beteendet, eller att inte göra det. Man 

kan även lära sig genom utbildning, genom att närvara vid föreläsningar och studera på egen 

hand.  

3.2.1 Inlärningsprocessen 

Att förstå inlärningsprocessen är viktigt när man undersöker konsumentbeteende, och således 

även i vårt arbete. Detta då vi utgår ifrån att ekonomutbildningen på universitet (vilket handlar 

om inlärning) är en faktor till att folk skulle ha mer kunskap rörande Fair Trade-producerade 

produkter, och även köpa sådana varor oftare.    

 

För att beskriva inlärningsprocessen, så kan man använda sig av David Kolbs modell, The 

Experiential Learning Cycle. Man kan dela upp den i fyra steg, vilka i ordning är Concrete 

experience, Reflective observation, Abstract conceptualization samt Active experimentation 

(konkret erfarenhet, reflekterande observation, abstrakt begreppsbildning samt Aktivt 

experimenterande). (Hopkins & Hogg, 2004, s. 307). 

 

Första steget i modellen, Concrete experience, handlar om personlig involvering, det vill säga, 

att man själv ska få uppleva eller få något demonstrerat för sig. Steget efter, Reflective 

observation, innebär att man ska fundera över upplevelsen eller demonstrationen i steget innan, 

och försöka finna förklaringar till det som inträffade. Att diskutera det som observerats i 

upplevelsen eller demonstrationen är vanligt. Tredje steget, Abstract conceptualization, handlar 

om att generella teorier ska kunna skapas för det inträffade. Från att ha haft en insikt, så ska man 

få en fattningsförmåga, så att man på ett grundligt sätt förstår vad som hänt. Man ska tänka över 

informationen man har, och hur den ska användas. I sista steget, Active experimentation, får man 

försöka testa och utforska det som man har förutsett ska hända, baserat på teorierna man skapat i 

steg tre. (Hopkins & Hogg, 2004, s. 307-308). 
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Det finns bevis för att en användning av Kolbs inlärningsmodell leder till att studenter får en 

ökad förståelse, samt är en hjälp för studenterna att bli skickligare (Hopkins & Hogg, 2004, s. 

307). Då kunskap och förståelse gällande Fair Trade är viktigt för att en person ens ska kunna 

känna till Fair Trade och vad det står för, så krävs det att en konsument har både denna kunskap 

och denna förståelse. Inlärning, och hur man lär sig, är därför betydelsefullt för i fall en person 

känner till Fair Trade, och hur pass stor denna förståelse i så fall är.  

 

Man kan koppla Kolbs inlärningsmodell till konsumentbeteende, då konsumenten till att börja 

med i steg ett, Concrete experience, ska bli personligt involverad genom att till exempel få 

information om en produkt, och därmed få den specifika varan förklarad för sig. I nästa steg, 

Reflective observation, ska konsumenten på egen hand fortsätta sitt lärande om produkten, 

genom att reflektera över det som sades. Detta för att få en djupare förståelse om till exempel 

produktfördelar. Steg tre och fyra, Abstract Conceptualization samt Active Experimentation, 

skulle kunna vara att konsumenten noggrant får begrunda produktinformationen, och eventuellt 

prova på själva produkten, och därmed får utvärdera den nyförvärvade kunskapen och produkten. 

Inlärningsprocessen eller antingen till att konsumenten får en positiv, negativ eller neutral attityd 

till produkten, vilket skulle kunna leda till att produkten köps, alternativt inte köps, igen.  

 

Då studenter på universitet kan sägas studera enligt Kolbs inlärningsmodell, genom 

föreläsningar, eget studerande och därefter arbetsuppgifter/tentor, så borde de således ha 

fördjupade kunskaper och skickligheter inom det område som de studerar. Ekonomistudenter får 

därför ökade kunskaper inom ekonomi (och bland annat Fair Trade), medan andra studenter får 

ökad förståelse av andra ämnesområden. Det är därför troligare att ekonomistudenter får en 

djupare förståelse gällande Fair Trade, åtminstone utbildningsmässigt.  

 

Inlärningsprocesser är viktiga rent generellt för att få en ökad kunskap inom ett område, och 

gällande Fair Trade är den följaktligen också av vital betydelse, då lärandet skulle kunna leda till 

en ökad konsumtion av Fair Trade-produkter. 

3.3 Kunskap Om miljöfrågor, kopplat till attityd/beteende 

 

Det är för oss i vårt arbete angeläget att veta i fall kunskap påverkar attityden/beteendet, eller om 

kunskapen inte har någon inverkan på en individ. Då det inte finns forskning kring i fall kunskap 

om Fair Trade påverkar attityden/beteendet, så drar vi i stället paralleller med forskning som 

behandlar kunskap om miljö kopplat till attityder och beteenden.  

 

Enligt Frick et al. (2004, refererad i Beijer 2005, s. 10), så finns det tre olika sorters kunskap 

gällande miljö, vilka är Systemkunskap, Handlingsrelaterad kunskap samt Effektiviteten. 

Systemkunskap handlar om att en person måste ha en viss förståelse för ekosystemens funktion, 

vilket leder till Handlingsrelaterad kunskap, som berör kunskapen om i fall man känner till vad 

som kan göras för att reducera miljöproblemen. Den tredje kunskapen, Effektiviteten, gäller den 
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relativa nyttan av olika miljömässiga handlingar, och är väsentlig när en person väljer mellan ett 

antal handlingar. (Beijer, 2005, s. 10).  

 

Vidare enligt Frick et al. (2004, refererad i Beijer 2005, s. 10-11), så påverkar inte 

Systemkunskap beteendet, men kan motivera till att söka efter Handlingsrelaterad kunskap och 

Effektiviteten. Detta är viktigt, eftersom man utan den grundläggande Systemkunskapen inte kan 

veta något om handlingsalternativen och dess relativa effektivitet. Den handlingsrelaterade 

kunskapen medverkar även till att ge en högre grad av kunskap gällande Effektiviteten, då man 

måste veta vad alternativen är, innan man kan utvärdera dem. (Beijer, 2005, s. 10-11). 

 

Enligt Gardner & Stern (2002, refererad i Beijer 2005, s. 11-13), så kan utbildningssatsningar 

som är till för att förändra miljöattityder till det bättre, ha låg effekt på beteenden, i fall det finns 

många hinder. Dessa hinder kan vara låg kunskap eller låg entusiasm gällande miljöfrågor, 

alternativt sociala frågor, ekonomisk situation och så vidare. Hinder i form av låg kunskap är ett 

stort hinder, då det kan vara svårt för en person att veta hur en attityd på ett effektivt sätt ska leda 

till en bra handling. Dessa hinder är dock relativt lätta att reducera med information, medan 

sociala och ekonomiska hinder är svårare. Genom utbildning kan man därför förändra 

miljöattityder, men att förändra värderingar är svårt. Om den specifika utbildningen talar för 

attityder som man inte överensstämmer med ens egna värderingar, så lär inte några 

attitydförändringar uppstå.(Beijer, 2005, s. 11-13). 

 

Denna forskning gällande miljöfrågor, skulle gällande Fair Trade kunna tyda på att en 

grundläggande kunskap om Fair Trade är essentiellt för att en konsument ens ska kunna känna 

till att det existerar, och även kunna reflektera över handlingsalternativen och dess relativa nytta. 

Utbildning leder till kunskap, och kunskap leder alltid till en attityd, oavsett om den är positiv, 

negativ eller neutral. Mer information och lärande på en utbildning skulle kunna förändra 

attityden gällande Fair Trade till det bättre, och även skapa ett konsumtionsbeteende. Detta kan 

dock vara svårt i vissa fall, om intresset rörande Fair Trade är väldigt lågt, eller om det finns 

externa faktorer, till exempel ekonomiska, som påverkar.  

3.4 Attityder 

 

Attityder är viktiga att forska kring i vårt arbete, eftersom vi vill ta reda på om studenter på olika 

sorters program på universitet har annorlunda attityder till produkter som är Fair Trade-

producerade. Forskning har visat att många svenska konsumenters attityd är positiv till att köpa 

organiska varor (Magnusson et al., 2001, s. 222). Organiska varor är inte samma sak som Fair 

Trade, men om man köper organiska produkter så visar det på att en person har ett miljötänk, 

som kan innebära att den personen även exempelvis är noggrann med att återvinna, köpa 

miljövänliga varor och även köpa Fair Trade-produkter. Dessutom har forskning även visat att 

försäljningen av Fair Trade-produkter har ökat mycket globalt de senaste åren, samt att studenter 

i Storbritannien har börjat visa intresse för Fair Trade-producerat kaffe, till exempel på Starbucks 
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(Doonar, 2004, s. 24). Denna ökning av Fair Trade-produkter innebär förmodligen att attityden 

gällande Fair Trade har blivit positivare, och detta även bland studenter. Frågan är dock om detta 

gäller alla studenter, eller om vissa grupper av studenter har en positivare attityd än andra.  

 

En attityd är en bestående bedömning som man gör om andra människor, sig själv, föremål samt 

ämnen/händelser (Solomon et al., 2010, s.643). Attityder består av tre olika sorters komponenter, 

enligt The ABC Model, vilka är Affect, Behaviour och Cognition (Påverka, beteende och 

kognition). Affect står för känslan man har gentemot personen/föremålet/ämnesområdet. 

Behaviour handlar om en persons avsikter att göra något med tanke på känslan man har gentemot 

personen/föremålet/ämnesområdet. Cognition syftar till de övertygelser och uppfattningar man 

har gällande personen/föremålet/ämnesområdet. (Solomon et al., 2010, s. 277). 

 

Om man ens ska kunna få en attityd gällande något, så krävs det för det första att man är 

medveten om att personen/föremålet/ämnesområdet existerar. Gällande till exempel Fair Trade-

producerade produkter, så måste man ha kännedom om att det faktiskt finns produkter som 

tillverkas på ett rättvisare sätt. Om man är medveten om att det finns produkter som produceras 

på ett rättvisare sätt, så är det möjligt att skapa sig en attityd kring detta. Då ekonomstudenter får 

lära sig mycket om varuhandel, och förmodligen flera gånger under sin studietid stött på 

begreppet Fair Trade, så utgår vi ifrån att fler ekonomstudenter, än till exempel studenter som 

läser kemi, arkitektur eller omvårdnad, vet vad Fair Trade är. Detta gör så att vi antar att fler 

ekonomstudenter än andra studenter har möjligheten att ens bilda sig en attityd kring Fair Trade.  

 

Dessa attityder (och attityder i allmänhet) kan bildas på tre olika sätt.  

 

The standard learning hierarchy: Beliefs → Affect → Behaviour→ Attitude based on cognitive 

information processing (Attityd baserat på kognitiv informationsbehandling). 

 

The low-involvement hierarchy: Beliefs → Behaviour → Affect → Attitude based on behavioural 

learning processes (Attityd baserat på beteende inlärningsprocess). 

 

The experiential hierarchy: Affect → Behaviour → Beliefs → Attitude based on hedonic 

consumption (attityd baserad på hedonistisk konsumtion). 

(Solomon et al., 2010, s. 277). 

 

The standard learning hierarchy visar den process som många trott att de flesta attityder har 

skapats på. Det är ett problemlösande förhållningssätt, som börjar med att en person först blir 

medveten om ett objekt, och skapar sig övertygelser och uppfattningar kring detta objekt. Nästa 

steg är att utvärdera dessa uppfattningar, och komma fram till vad man har för känsla gentemot 

detta objekt. I sista steget så skapas ett beteende, beroende på vad utvärderingens slutsats blir. 

(Solomon et al., 2010, s. 278). Gällande Fair Trade, så skulle denna process kunna börja med att 
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man på universitetet får lära sig om Fair Trade-produkter, hur de produceras, hur arbetsvillkoren 

förändras för de inblandade producenterna och så vidare. Detta leder till att man skapar en 

uppfattning om Fair Trade, vilket ger som resultat att man får en positiv, negativ eller neutral 

känsla. Denna känsla leder till ett beteende; kanske att man börjar köpa Fair Trade-producerade 

produkter om man får en positiv känsla, eller att man fortsätter att köpa varor som inte är Fair 

Trade-producerade om man får en negativ eller neutral känsla.  

 

The low-involvement hierarchy är en annan process som leder till attityder. I detta fall så har man 

ingen speciell åsikt gällande objektet, men efter att till exempel ha köpt eller använt en produkt, 

så får man en känsla för om man gillar den eller inte. (Solomon et al., 2010, s. 278). Beträffande 

Fair Trade-produkter, så skulle det kunna börja med att man lite vagt vet vad Fair Trade-

produkter är, men inte har någon speciell uppfattning om dem. Efter att ha provat på en Fair 

Trade-producerad produkt så, så bildas en känsla. Gillar man produkten så får man en bra känsla, 

gillar man inte produkten så får man en dålig känsla. En attityd har bildats, genom 

beteendeinlärning.  

 

The experiential hierarchy är en process som till skillnad från de två föregående börjar med att 

man redan har en känsla gällande objektet. Denna emotionella reaktion kommer att leda till ett 

beteende, och utifrån vad man gör, så kommer man att bilda sig en uppfattning om objektet, och 

en attityd har skapats. (Solomon et al., 2010, s. 279). För att exemplifiera detta med Fair Trade-

produkter, så skulle det kunna börja med att man i affären väljer mellan olika märken av till 

exempel kaffe. Om man tycker att någon av förpackningarna är mer tilltalande än de andra, så 

kan man få en stark känsla av att vilja köpa just det kaffet. Att då köpa den produkten är själva 

beteendet, och efter att ha köpt och använt varan så bildar man sig en uppfattning om kaffet. Om 

det nu skulle vara en Fair Trade-produkt man köper, och man upptäcker att man gillar den, så 

skulle det leda till en positiv attityd. Skulle man i stället ogilla kaffet, så skulle man få en negativ 

attityd till det.  

 

Attityder kan sammanfattningsvis bildas på tre olika sätt, och alla behöver som synes inte börja 

med att man lär sig om Fair Trade på universitetet, genom sin utbildning. Det finns många andra 

sätt man kan bilda sig en attityd genom; vänner, familj, bekanta, intressen och så vidare. Vi 

kommer dock i uppsatsen att fokusera på attityder kring Fair Trade som bildats på grund av 

utbildning.  

3.4.1 Attityders funktioner 

Attityder kan ha olika funktioner, och det är viktigt att veta exakt vilken funktion den har i ett 

speciellt sammanhang (Jagers et al., 2009, s. 24). Enligt Bonher & Wänke (2002, refererad i 

Jagers et al., 2009, s. 24), så har det i studier visat sig att om manveten persons attitydfunktion 

gällande till exempel en produkt, så innebär det att man lättare kan förändra den personens 

attityd (Jagers et al., 2009, s. 24). Att ha kunskap om detta är essentiellt i vårt arbete, då vi vill ta 

reda på i fall attityden gällande Fair Trade kan ändras, och hur den i så fall kan förändras. Om vi 
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vet vad folks attityder har för funktion gällande Fair Trade-produkter, så kan vi lättare se hur 

attityden skulle kunna förändras.  

 

Det finns olika sorters funktioner, den första är Utilitarian function (nyttofunktion). Den här 

funktionen är grundläggande, och handlar om att en konsument får en positiv eller negativ attityd 

beroende på om produkten leder till tillfredsställelse eller ogillande. Om exempelvis smaken av 

en produkt uppskattas, så kommer en positiv attityd att bildas. Value-expressive function (Värde- 

expressiv funktion) utgår i stället ifrån att en attityd bildas på grund av vad en produkt säger om 

konsumenten själv. Denna funktion är viktig för att konsumenten ska kunna uttrycka sin 

identitet. Ego-defensive function (Ego-defensiv funktion) handlar i stället om att attityder kan 

bildas på grund av att de skyddar personen från externa eller interna hot. Till exempel kan en 

produkt eller märke som utstrålar manlighet, attrahera en person som är osäker kring sin egen 

manlighet. Knowledge function (kunskap funktion) är den sista funktionen, och handlar om att 

attityder kan formas för att en konsument är i behov av ordning och struktur, exempelvis när man 

blir medveten om en ny produkt på marknaden. (Solomon et al., 2010, s. 276). 

3.4.2 Attitydförändringar 

 

Attitydförändringar är enligt The Elaboration Likelihood Model (ELM) möjliga att genomföra, 

vilket betyder att även om man har fått en attityd gentemot något, betyder det inte att den 

attityden inte går att ändra (Solomon et al., 2010, s. 304-305). Attitydförändringar är därför vitalt 

i vår studie, då vi vill ta reda på i fall det finns faktorer som skulle ändra våra respondenters 

attityd/beteende. I fall det skulle finnas faktorer som leder till en positivare attityd/beteende, 

skulle vi i så fall vilja veta vilka dessa faktorer är.  

 

Enligt ELM, kan man genom kommunikation övertyga andra till att ändra attityd, och till och 

med till att ändra beteende. The central route (den centrala vägen) leder till en 

beteendeförändring, genom att en person till att börja med är intresserad av informationen i ett 

meddelande. Är man intresserad så kommer man att tänka över meddelandets innehåll, vilket kan 

leda till att ens uppfattningar och känslor gällande något förändras. Har ens uppfattningar och 

känslor förändrats, är det en stor sannolikhet för att ens beteende också kommer att ändras. The 

peripheral route(den perifera vägen) leder i stället till en attitydförändring, då denna process 

börjar med en person som inte är lika motiverad att tänka över ett meddelandes innehåll. I stället 

för att fundera över meddelandets innehåll, så kan personen förlita sig på andra ledtrådar, som 

förpackning eller liknande, för att bilda sig en ny uppfattning. Den nya uppfattningen kan göra så 

att man ändrar beteende, till exempel köper en produkt. Efter att köpt den nya produkten, kan ens 

attityd gällande den ändras, beroende på om man uppskattade varan eller ej. (Solomon et al., 

2010, s. 304-305). 

 

Enligt Gardner (1985, refererad i Mackenzie & Spreng 1992, s. 519), så har forskning visat att 

både The central route och The peripheral route leder till att attityden påverkas, och detta genom 
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reklam (Mackenzie&Spreng 1992, s. 519). Reklam är ju dock på sätt och vis kunskap, och vi 

anser att även kunskap genom lärande från till exempel en utbildning på ett universitet, skulle 

resultera i attitydförändringar via både The central route och The pheripheral route. 

 

 

 

  Central route 

 

 

 

  Peripheral route 

 

 

 

Figur 1.The Elaboration Likelihood Model. (Solomon et al., 2010, s. 304). 

3.5 Koppling mellan attityd och beteende. 

Attityd säger mycket om en person/grupp, som enskild individ urskild från mängden. Den 

påpekar vilken uppfattning både enskilda individer och grupper har och hur människor fungerar i 

olika situationer. Det är också viktigt att kunna fastställa vilken inställning man har i olika 

frågorför att kunna uttrycka sina åsikter och på så sätt påverka opinionen och legitimiteten för 

olika politiska styrmedel (Martinsson et al., 2009). Men den största anledningen att man 

undersöker attityder är på grund av kopplingen mellan attityd och beteende, med antagandet att 

”attityd säger något om beteende” (ibid). Utan denna koppling skulle begreppet ”attityd” förlora 

mycket av sin relevans och inte blivit lika centralt för forskning både inom ekonomi och inom 

andra psykologiska områden.  

3.5.1 Attityd som en förutsättning för beteende 

En viktig fråga är huruvida våra attityder och handlingar är resultat av genomtänkta beslut och 

medvetna val. Ofta förväntar vi oss att det är så och att de flesta av oss har en moralisk och en 

etisk sida som hindrar oss från att medvetet agera ogenomtänkt och ansvarslöst (Bonnedahl et al, 

2007, s. 35). Mycket av forskningen fokuserar på attityd som en förutsättning för beteendet och 

speciellt inom marknadsföring har man länge försökt att utveckla attitydmodeller för att hjälpa 

företag att förstå konsumenter och därmed kunna utveckla sina strategier. Konsumentpsykologi 

inom konsumtions- och beslutsfattandet handlar om attityd och beteende-relationen (Haugtvedt 

et al., 2008, s. 525).  

Multiattributmodellen utvecklad av Martin Fishbein är den mest påverkande modellen för att 

mäta konsumenternas olika värderingar om produktattribut. Multiattributmodellen förutsätter att 

konsumenternas inställning till attitydobjektet är en återspegling av hans eller hennes 

föreställningar om objektets olika attribut (Solomon et al., 2006, s. 153). Det finns tre 
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huvudkomponenter av attityd som ingår i modellen: framträdande övertygelse människor har om 

ett objekt (salient beliefs), objekt-attribut-kopplingar, eller sannolikheten att ett särskilt objekt 

har ett viktigt attribut (object-attribute linkages), och utvärderingar av vart och ett av de viktiga 

attributen (evaluation) (ibid). Trots att modellen har använts väl av många forskare under många 

år, menar Solomon et al. (2006)  att det även finns vissa problem som man inte kan ignorera, till 

exempel det faktum att i många fall så är kunskapen om en persons attityd inte en bra 

förutsättning att bedöma personens beteende, då det finns många studier som påpekar en låg 

relation mellan en persons attityd och dennes egentliga beteende (Solomon et al., 2006, s. 155).  

Därutöver är modellen baserad på några antaganden som inte alltid kan garanteras. För det första 

antar modellen att det är möjligt för oss att identifiera alla relevanta attribut, vilket kräver att man 

måste ha en god kännedom om objektet (ibid). I fallet gällande Fair Trade-produkter, så behöver 

konsumenterna förstås känna till Fair Trade i förväg, för att kunna identifiera vilka attribut, eller 

med andra ord, veta vilka bidrag Fair Trade har till en mer hållbar konsumtion och till utveckling 

av samhället. Detta innebär att låg kännedom om Fair Trade kan vara en avgörande faktor som 

gör att modellen inte passar till att mäta konsumenternas attityd. För det andra har modellen 

antagit att konsumenter skall gå igenom processen (formellt eller informellt) av identifiering av 

relevanta attribut, väga dem mot varandra och summera dem (ibid). Om det råder brist på 

kunskap om Fair Trade som nämnts ovan, har denna process ingen vikt då den helt enkelt inte 

existerar för konsumenterna. Processen är också mer passande till exklusiva produkter som ofta 

kräver högt engagemang av konsumenterna i beslutfattande processer, som till exempelköp av 

bilar och högteknologiska produkter. Fair Trade-produkter är däremot mer vardagliga och faller 

under den kategori som innefattar den beslutsfattandeprocess som kräver lågt engagemang. 

Begränsningen av Multiattributmodellen för att förutsäga beteende, leder mot utforskandet av 

andra modeller som på ett bättre sätt kan förklara gapet mellan attityd och beteende. För att 

kunna förbättra förutsättningen gällande attityd på beteende har Fishbein & Ajzen (1980) 

utvecklat Theory of Reasoned Action som en utvidgning av Multiattributmodellen. Enligt Theory 

of Reasoned Action avgörs en persons intention för att ha ett visst beteende dels av attityden 

gentemot detta beteende, dels av subjektiva normer (Ajzen & Fishbein, 1980, s. 6). Modellen 

visas nedan. 
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Figur 2.Theory of reasoned action, Fishbein and Ajzen (1975). 

Theory Of Reasoned Action fokuserar på två huvudfaktorer som bestämmer intentionen av ett 

beteende: en personlig eller ”attitude factor” (attityd-faktor) och en social eller ”subjektive norm 

factor” (norm-faktor) (Vallerand et al., 1992). I enlighet med en förväntning/värde-formulering 

är den första komponenten, det vill säga attitude, föreslagen att vara en funktion av de 

framträdande (beteendemässiga) uppfattningarna om upplevda konsekvenser av att utföra 

beteendet och utvärderingen av konsekvenserna. Det visar att en persons tro kommer att styras 

avsinapositiva eller negativa resultat (Ajzen & Fishbein, 1980). Den andra komponenten, det vill 

säga subjective norms, består av en individs uppfattning om vad en viktigreferens (andra 

individer eller grupper) förväntar sig att han eller hon ska göra, och av motivationen att följa 

referensernas handlingar (Vallerand et al., 1992). Den relativa betydelsen av de attitydmässiga 

och normativa komponenterna i fastställandet av intentionen förväntas variera beroende på 

beteendet, situationen och individers personliga skillnader (Ajzen & Fishbein, 1980). 

Enligt Vallerand et al., (1992) verkar Theory of Reasoned Action ha de nödvändiga 

begreppsmässiga faktorerna för att kunna förklara och förutsäga moraliska och etiska beteenden. 

De menar vidare att de attitydmässiga (beteendemässiga uppfattningar, utvärderingar av utfall, 

och attityder till beteendet) och normativa (normativa uppfattningar, motivation att följa, och 

subjektiva normer) komponenter av teorin representerar personliga respektive sociala variabler 

som kan implicera etiskt beteende (ibid). Det innebär att i en situation där etiska handlingar 

utförs (till exempel konsumtion av Fair Trade-produkter), bestämmer individer sig för huruvida 

de ska konsumera på grund av sina attityder till beteendet (som bestäms av uppfattningar och 

utvärderingar av utfallet, till exempel att ha gjort något bra och att få betala ett högre pris), och 

deras uppfattningar om vad deras referenser (till exempel föräldrar, kollegor och kompisar) 

förväntar att de borde göra (vara en god människa). Konsekvenserna kan bli att individer 



28 
 

bestämmer sig för att avstå från att köpa Fair Trade-produkter för att de har negativa attityder, 

eller att de väljer att köpa Fair Trade-produkter eftersom de tror att referenserna skulle 

uppmuntra de att göra så. 

3.5.2 Attityd ej som en förutsättning för beteende 

 

Theory of Reasoned Action undersöker endast två dimensioner av uppfattningar (attityd och 

subjektiva normer) mot beteende. Det blir dock begränsningar om man ska kunna förutsäga 

beteendeintentioner och beteende när konsumenterna inte har viljemässig kontroll över sitt 

beteende (Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995). Detta är anledningen till att en ytterligare teori 

har utvecklats av forskare, nämligen Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Denna teori har 

fått mycket stöd från empiriska studier angående konsumtion och socialpsykologisk relaterad 

litteratur (Ajzen, 1991; Ajzen & Driver, 1992; Ajzen & Madden, 1986; Taylor & Todd, 1995). 

 

I Theory of Planned Behavior har Theory of Reasoned Action kompletterats med ytterligare en 

faktor som bidrar till att skapa en beteendeintention. Den tredje faktorn är percieved behaviour 

control (upplevd beteendekontroll), vilket kan relateras till individens uppfattningar om sin 

förmåga att utföra ett visst beteende. När det gäller konsumtionsbeslut, hänvisar den till 

individen som saknar resurser och möjligheter för att utforma faktiska beteenden och som inte 

tenderar att forma starka beteendeintentioner (Kalafatis et al., 1999, s. 445). Anledningen till att 

attityder och subjektiva normer i många fall inte kan leda till ett beteende, är att flera faktorer så 

som pris och tillgänglighet kan spela in här, samt att viljan att konsumera etiska produkter 

övervägs mellan attityder och normer mot beteendekontrollen. Konsumenterna kanske vill köpa 

Fair Trade-produkter, men de har inte råd att betala för det lilla extra. Eller så vill de köpa Fair 

Trade-produkter, och har resurser för att göra det, men om produkterna är svårtillgängliga, väljer 

de att köpa andra varor.  

Denna konflikt mellan attityd/normer och beteende, kan också förklaras via Theory of Cognitive 

Dissonance (Festinger, 1957). Teorin är baserad på antagandet att människor har ett behov av 

ordning och konsistens i sina liv och att ett tillstånd av spänning skapas när uppfattningar och 

beteenden strider mot varandra (Salomon et al., 2006, s. 95) och föreslår att människor är 

motiverade att reducera denna negativa spänning för att göra saker mer passande till varandra 

(Salomon et al., s. 147). Ett exempel som involverar konsumtion av Fair Trade är då 

konsumenter har en ”bra” attityd till Fair Trade-produkter men de väljer istället att konsumera 

andra vanliga produkter, eller att konsumenterna konsumerar oetiska produkter även när det 

strider mot deras uppfattningar och normer.  

Reduktion av inkonsekvens i Theory of Cognitive Dissonance kan ske genom tre sätt: eliminera, 

ändra eller addera element. Att eliminera innebär att man ändrar beteendet eller återkallar 

beslutet. Man kan också ändra attraktivitet av de inblandade alternativen (ändra), och man kan 

även upprätta överlappande alternativ inblandade i valet (addera) (Larsson, 2011). I en situation 
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där Fair Trade-produkter övervägs mot andra produkter, kan konsumenterna välja att eliminera 

beteendet att konsumera oetiska ellervanliga produkter för att kunna välja etiska produkter (Fair 

Trade-produkter). Alternativt, konsumenterna kan välja att tänka på de negativa konsekvenserna 

av att välja oetiska produkter, för att göra dem mindre attraktiva, eller att addera positiva 

konsekvenser gällande Fair Trade-produkterna, för att gynna ett konsumtionsbeslut. Sist men 

inte minst, kan konsumenterna väga för- och nackdelar mellan konsumtion av Fair Trade-

produkter och andra produkter, för att kunna jämföra alternativen. Resultatet blir då att de 

antingen köper Fair Trade-produkter eller avstår från att köpa Fair Trade-produkter, på grund av 

att andra produkter har större fördelar.  

3.6 Koppling mellan kunskap och beteende 

 

En studie av Beijer (2005) lyfter fram frågan att många av attitydmodellerna, inklusive Theory of 

Planned Behavior har sin grund i rational choice-skolan, med antagandet att människor alltid 

handlar egoistiskt och beräknande. Detta har fått många att tvivla på rational choice-modellernas 

användbarhet vid studier av etikrelaterade attitydbeteende-kopplingar. Hon menar att rational 

choice-modellerna inte inkluderar övervägandet som innebär att individer på egen bekostnad vill 

förbättra situationen för andra människor, vilket ofta är ett kännetecken på etiska handlingar 

(ibid). Det är därför Kaiser et al., (1999) har försökt att utveckla en mer specifik modell för 

miljöbeteende utifrån Theory of Planned Behavior, som också kan appliceras till andra etiska 

frågor som till exempel konsumtion av Fair Trade-produkter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Etiskt beteende som en funktion av ansvarskänslor, kunskap och värderingar (anpassad modell från Kaiser 

et al., 1999). 

I modellen har tre faktorer i Theory of Planned Behavior; attitude, subjective norms och 

percieved behavior controll ersatts av tre mer omfattande koncept i form av kunskap, 

värderingar och känslor av personligt ansvar. Det viktigaste som vi vill framlyfta här är att det 
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finns en koppling mellan kunskap och attityd enligt Kaisers modell, då den visar att kunskap är 

den viktigaste faktorn för att forma attityd i en situation som involverar etiska handlingar. 

Konsumtionen av Fair Trade-produkter är en sådan situation och detta argument stärker vår 

avsikt att kunna påverka konsumtionsbeteenden genom att gå djupare in i förståelsen av kunskap 

och attityder som erhålls av studenterna.  

3.7 Kunskap i relation till det teoretiska ramverket 

 

Figur 4. Kunskap i relation till inlärning, attityd och beteende. 

Vi har tagit fram en modell som illustrerar relationen mellan inlärning, kunskap, attityd och 

beteende för att lättare kunna förstå och förklara hur teorierna i vårt arbete kan kopplas samman. 

Relationen innebär att man får kunskap via olika typer av inlärning som i sin tur formar antingen 

en positiv eller en negativ attityd. Positiv attityd kan i de flesta fall användas för att förutse ett 

önskat beteende, men i många fall där olika faktorer så som subjektiva normer och upplevd 

beteendekontroll är inblandade, kan det hända att konsumenter beter sig på ett sätt som strider 

mot deras attityder. Teorierna i vårt arbete fokuserar på att redovisa inlärning, kunskap, attityd 

och beteende samt dess kopplingar på ett noggrant sätt, med syfte att kunna förklara det resultatet 

som vi får i vår undersökning.  
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4. Praktiskt tillvägagångssätt 

4.1 Enkätutformning 

När vi utformade enkäten var det för oss viktigt att klargöra syftet med den, så att respondenterna 

skulle förstå vad det är vi vill undersöka, samt då vi ville ha en etisk och moralisk framtoning. Vi 

ville även vara noggranna med de andra etiska aspekterna som forskare bör följa, vilket innebar 

att vi på enkäten även informerade om att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som 

helst kan avbryta sin medverkan, att de är anonyma samt att materialet som samlas in enbart 

kommer användas i denna undersöknings nämnda syfte. (Bryman & Bell, 2005, s. 557). 

 

Det var även essentiellt för oss att göra enkäten lätt att förstå, då respondenterna själva skulle 

svara på enkäten, och inte bli intervjuade. Trots att vi skulle finnas i närheten och därmed kunde 

besvara eventuella frågor som de medverkande skulle ha, så är det ändå viktigt att enkätens 

utformning är lätt att förstå, så att risken för att en respondent till exempel glömmer att besvara 

en fråga reduceras. Vi undvek även att ha för många öppna frågor, då sådana brukar vara svårare 

att besvara vid enkätundersökningar än vid intervjuer. (Bryman & Bell, 2005, s. 161-162). 

 

När man formulerar frågor, oavsett om det är till en intervju eller till en enkät, så finns det en del 

regler man försöker uppfylla. Bland annat så ska man avstå från att använda oklara termer som 

”ofta” som mått. (Bryman & Bell, 2005, s. 183-184). Vi har försökt att undvika termer som 

”ofta”, men använt det i vissa frågor, som exempelvis ”Hur ofta brukar du…?”. Dock så är 

svarsalternativen då exempelvis i skalformat, och inte svarsalternativ utformade som ”mycket 

ofta”, ”ganska ofta” och så vidare, vilket ändå har gjort de frågorna tydliga samt lätta att besvara 

och tolka. Vi försökte även undvika att ställa alltför ledande frågor, då sådana frågor kan få 

respondenterna att svara på ett sätt som de tror att de borde svara på (Bryman& Bell, 2005, s. 

186). Trots att vi försökte avstå ifrån att ställa ledande frågor, så är det ibland omöjligt att ställa 

frågor som inte alls är ledande, exempelvis när vi formulerade beteendefrågor. Vidare så lät vi 

bli att använda tekniska uttryck i frågorna, då de medverkande ibland kan ha svårt att förstå 

sådana (Bryman & Bell, 2005, s. 187). Språket var därför vardagligt och lätt att förstå, så att det 

inte skulle bildas några missförstånd.  

 

Eftersom vår undersökning grundar sig i en enkät, så valde vi att använda oss av mest slutna 

frågor, i stället för öppna. Detta bland annat för att, som vi nämnde ovan, respondenter föredrar 

att svara på sådana i en enkät, men även för att det blir lätt att bearbeta svaren, och för att det blir 

lättare att jämföra de medverkandes svar. (Bryman & Bell, 2005, s. 162 och 178). Då vi gör en 

kvantitativ undersökning, vilket brukar innebära många respondenter, så är det effektivare att 

använda sig av slutna frågor. Dessutom kan svarsalternativen lätt kodas i SPSS, vilket gör 

bearbetningen enklare. Då det som sagt brukar bli många deltagare vid en enkätundersökning, är 

det produktivast för oss att ha slutna frågor, då det kan öka jämförbarheten mellan alla våra 

respondenter. Våra slutna frågor har olika utformning, vissa besvaras i skalformat, en del svar 
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ska rangordnas, andra har svarsalternativ där respondenten ska kryssa i enbart en ruta och 

slutligen så har vi frågor där respondenten ska kryssa i en till flera rutor. Våra slutna frågor med 

skalformat har vi utformat med steg från 1 till 7, detta för att vi anser att ju fler skalsteg som 

respondenterna kan välja mellan, desto bättre blir resultatet på undersökningen. Respondenterna 

kan ju exempelvis tydligare visa sina åsikter då, då man lättare förstår i vilken del av skalstegen 

de verkligen befinner sig på.  

 

Själva enkäten (bilaga 42) har vi utformat som så att den innehåller tre olika delar, för att göra 

enkäten tydlig och lätt att förstå. Del 1 har vi kallat för Demografiska frågor, och innehåller 

huvudsakligen personliga faktafrågor, samt personliga faktafrågor som även inrymmer 

beteendefaktorer (Bryman & Bell, 2005, s. 181).  Frågorna i denna del går ut på att få veta kön, 

ålder, utbildning, inkomst och så vidare. Dessutom innehåller del 1 lite inledande frågor om hur 

respondenterna handlar, vad som är viktigt vid konsumtion, några etiska frågor med mera.  

 

Del 2 består av tre delar; A, B och C. A heter Kunskaper om Fair Trade, och består av 

kunskapsfrågor (Bryman & Bell, 2005, s. 183), så att vi ska kunna mäta respondenternas 

kunskap gällande Fair Trade. Här har vi frågor som visar i fall respondenten känner till Fair 

Trade eller ej, genom att bland annat låta respondenten svara på vilken symbol som symboliserar 

Fair Trade samt vilka Fair Trade försöker skydda. B har benämningen Utbildning, och innehåller 

mest personliga faktafrågor som även inrymmer beteendefaktorer (Bryman & Bell, 2005, s. 181). 

Här ställer vi frågor relaterade till utbildning, för att ta reda på i fall det finns skillnader mellan 

utbildningarna. C har vi namngett till Åsikter om Fair Trade, och innehåller attitydfrågor samt 

frågor som rör åsikter (Bryman & Bell, 2005, s. 182-183). Här ställer vi bland annat frågor om 

faktorer rörande Fair Trade, för att ta reda på respondenternas uppfattningar om Fair Trade-

produkterna och Fair Trade’s koncept.  

 

Del 3 består av två delar, A och B. A har beteckningen Beteendemätning, och omfattar 

personliga faktafrågor som även inrymmer beteendefaktorer (Bryman & Bell, 2005, s. 181). 

Frågorna här går ut på att mäta respondenternas beteende, för att bland annat ta reda på hur ofta 

de återvinner, köper Fair Trade-produkter, donerar pengar samt köper produkter som har 

negativa effekter på miljön, trots att de vet om det. B kallar vi för Beteendeförändring, och består 

av frågor som rör åsikter (Bryman & Bell, 2005, s. 183). Här ställer vi mest hypotetiska frågor 

för att få reda på respondenternas åsikter om vad som bland annat skulle få dem att köpa mer 

Fair Trade-produkter. 

 

När vi utformade de olika delarna så utgick vi ifrån vår teoretiska referensram, dels för att kunna 

skapa en röd tråd genom arbetet, men även för att resultatet blir mer pålitligt om undersökningen 

utgår ifrån de lämpliga teorier vi valt. Våra teorier handlar mycket om lärande, attityder och 

beteende, och förhållanden mellan dessa, och detta är något som vi försökt att basera våra frågor 

på.  
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4.2 Pilotstudie 

Innan vi sätter igång med vår enkätundersökning ska vi genomföra en pilotundersökning för att 

säkerhetsställa att enkätfrågorna fungerar som vi har tänkt oss, och att undersökningen i helhet 

blir bra. Pilotstudier kan bli speciellt viktiga då man gör en enkätundersökning eftersom det inte 

finns någon intervjuare i närheten som kan hantera eventuella oklarheter (Bryman & Bell, 2005, 

s. 190). Det finns flera fördelar med att ha en pilotundersökning enligt Bryman (2005), bland 

annat att vi i pilotundersökningen kan ställa öppna frågor för att få en bild av fasta svarsalternativ 

som är lämpliga, och att frågor som respondenterna verkar ha svårt att förstå eller som de inte 

svarar på kan tydliggöras för att minska risken för bortfall (ibid). 

Pilotundersökningen som ingår i vårt arbete består av fem respondenter som ska väljas ut 

slumpmässigt från vår urvalspopulation. Bryman (2005) menar att pilotstudien inte ska göras 

med individer som kan ingå i det urvalet man gjort, eller ska göra, utifrån en population, på 

grund av att man måste välja bort dessa om man gör ett sannolikhetsurval (ibid.). Eftersom vi 

använder oss av obundet slumpmässigt urval på en stor population tycker vi att risken att dessa 

pilotrespondenter återkommer i urvalet är väldigt liten, och även om de gör det så har de mycket 

liten påverkan på det slutgiltiga resultatet. 

4.3 Genomförandet av enkätundersökningen 

Vi valde att det i vår undersökning skulle ingå tre olika utbildningsgrupper; nämligen Ekonomi, 

Kemi/Biologi och Omvårdnad. Anledningen till varför vi valde dessa tre grupper var på grund av 

deras storlek, tillgänglighet och karaktäristik. Vi visste att dessa grupper fanns samlade i tre olika 

institutioner och byggnader, vilket skulle underlätta för oss när vi skulle få tag på respondenter. 

Dessutom är dessa grupper stora med ett flertal respondenter att välja mellan, vilket gör så att 

dessa grupper blir mer representativa än andra grupper med färre studenter. Sist men inte minst, 

så var karaktären på utbildningarna en avgörande faktor, eftersom vi i arbetet vill kunna fastställa 

skillnader mellan olika utbildningar (om skillnader existerar). Vi ville att utbildningarna skulle 

vara så olika som möjligt, beroende på hur studenterna erfar sina kunskaper under utbildningen. 

Ekonomistudenter läser mycket böcker och artiklar, det vill säga, de lär sig på ett teoretiskt sätt. 

Detta medan kemister och biologer spenderar mycket tid i laboratorier, och lär sig mycket på ett 

praktiskt sätt. Studenter som studerar omvårdnad tror vi ligger mittemellan, då de både läser 

mycket teori, men även utför praktiska övningar. Dessutom läser Ekonomi mycket mer om 

handel än andra grupper, vilket teoretiskt sätt borde ge de mer kunskap om Fair Trade. Detta 

skiljer de därför från de andra två grupperna.  

Tanken var i början att vi skulle fråga en hel klass, för att på ett snabbare sätt få enkäterna 

besvarade. Men eftersom att vi i vår undersökning även vill ha varians gällandeålder och 

kunskapsgrad, det vill säga, antal år studenterna har studerat på universitet, tyckte vi att det vore 

bättre om vi skulle gå runt och fråga olika studenter som sitter i korridorerna. För att hitta 

ekonomistudenter gick vi till Samhällsvetarhuset, och vi letade främst i korridorer, kafeterior och 

grupprum. Omvårdnad fanns i Vårdvetarhuset, och där hittade vi de flesta i deras kafeteria, 
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matsal och olika grupprum. Att hitta Kemi/Biologi var däremot en utmaning, eftersom de flesta 

satt bakom låsta dörrar, och vi fick vänta rätt länge för att kunna komma in. Dessutom jobbade 

de ganska enskilt i olika laboratorier, vilket gjorde det svårt för oss att nå fram till studenterna.  

Resultatet blev att vi fick totalt 124 enkäter besvarade enkäter, 36 från Kemi/Biologi, 48 från 

Ekonomi och 40 från Omvårdnad. 

4.4 Bortfall 

Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen och som kan uppstå då individerna 

väljs ut, till exempel om de vägrar att ingå i undersökningen eller om de är oförmögna att svara 

på frågorna (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Eftersom vi använder oss av en enkätundersökning 

innebär det ofta att vi får ett ganska stort bortfall som kan leda till skevheter i resultatet, om det 

inte hanteras med försiktighet (Bryman & Bell, 2005, s. 164). För att minska bortfallet så 

försöker vi ha så tydliga instruktioner så möjligt, med korta frågor och utan svåra akademiska 

begrepp som kan förvirra respondenterna. Mangione (1995) kategoriserar svarsprocenten när det 

gäller andelen besvarade enkäter och menar att en undersökning med en svarsfrekvens på över 

85 procent är utmärkt (Mangione, 1995, s. 60). Vi uppskattar bortfallet i vår undersökning på 20 

procent och därför kommer vi att dela ut 20 procent mer enkäter än vad vi tänkt oss, för att uppnå 

målet gällande antalet besvarade enkäter.  

Det verkliga bortfallet blev mycket mindre än vi hade förväntat oss. Vi delade ut över 130 

enkäter och fick tillbaka 124, vilket är en mycket bra siffra. Detta resultat tror vi beror på att 

respondenterna fick göra enkäterna i lugn och ro, då vi alltid frågade om de hade tid att besvara 

frågorna, vilket skulle ta omkring 10-15 minuter. Vi märkte att enbart respondenterna som hade 

gott om tid tackade ja till att vara med i undersökningen.  

Trots pilotstudien så fick vi efter datainsamlingen tolka om en av frågorna, och ta bort två andra 

frågor. Detta på grund av att många missuppfattade hur de skulle besvara en utav frågorna. I 

stället för att rangordna från 1 till 5, så kryssade de flesta bara i ett alternativ, vilket vi tolkade 

som att de hade valt det viktigaste alternativet. På en annan fråga skulle respondenterna ange en 

hobby som kan kopplas till etik, men vi märkte att många av respondenterna inte hade svarat på 

frågan, och att de hobbies som angavs inte hade mycket med etik att göra. Därför valde vi att inte 

ta med den frågan i vår diskussion. Vi valde även att ta bort en fråga angående vilken kontinent 

de flesta Fair Trade-produkterna kommer ifrån, då vi själva var osäkra på svaret, på grund av 

informationsbrist. Men då vi ändå hade tillräckligt med frågor för att mäta kunskap och fastställa 

attityden, ansåg vi att frågorna som var borttagna inte skulle ha stor påverkan på resultatet, och 

att vi kunde gå vidare med arbetet. 
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4.5 Bearbetning av data, SPSS 

Vi använder oss främst av SPSS för att analysera den rådata som vi har samlat in. SPSS beskrivs 

som ett kraftfullt program som ger statistisk processkapacitet för olika uppgifter, från beräkning 

av medelvärdet och modeller, till att utföra neutrala nätverk och andra avancerade uppgifter 

(Shiu et al., 2009, s. 523).  Vi skapar en profil av respondenterna genom att använda oss av 

beskrivande statistik (descriptive statistics). Detta genom att ta fram olika tabeller och diagram, 

för att sedan göra tolkningar utifrån de fakta vi ser. För att hitta statistiskt signifikanta bevis 

jämför vi grupperna med varandra. Det gör vi genom att jämföra deras medelvärden, och även 

genom att använda oss av variansanalyser (One-Way ANOVA). Med variansanalyser kan vi 

avgöra i fall det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan variablerna. Post-hoc test 

(uppföljningstest) i form av Scheffe, används för att mer specifikt kunna fastställa vilken/vilka 

grupper som skiljer sig från resterande grupper.  

Mer avancerade är interaktions- och korrelationsanalyser, som hjälper oss att kunna dra slutsatser 

på ett korrekt sätt. Interaktionsanalyser används för att ta reda på vilka faktorer/kombinationer av 

faktorer som orsakaren viss svarsfrekvens, medan korrelationsanalyser används för att hitta 

relationer mellan olika variabler.   

4.6 Etiska aspekter 

Etiska aspekter har varit viktiga för oss i vår studie, och vår avsikt har alltid varit att vara så 

rättvisa som möjligt, och visa respekt för alla respondenter i vår undersökning. När vi har 

utformat enkäten och pratat med folk som besvarat den, så är det fem stycken etiska grundregler 

som vi har rättat oss efter, som är vanliga i svensk forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 557). 

Den första grundregeln är informationskravet, som innebär att respondenterna ska bli 

informerade om utredningens syfte, samt vilka moment som hör till undersökningen. (Bryman& 

Bell, 2005, s. 557). För att uppfylla kravet på information, så har vi på vår enkäts framsida exakt 

skrivit vad det är vår undersökning går ut på, så att de medverkande ska förstå vad det är vi 

försöker ta reda på, samt vad deras insats har för betydelse för vår undersökning. Då 

respondenterna haft ytterligare frågor, har vi alltid tagit oss tid att muntligt besvara dem.  

Samtyckeskravet är en annan princip, som medför att forskaren för respondenterna måste 

förtydliga att deltagandet är frivilligt, och att de har rätt att avbryta undersökningen om de vill. 

Föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd kan också fordras i fall en respondent är omyndig. Den 

tredje principen är konfidentialitets- och anonymitetskravet, vilken betyder att de individer som 

genomför undersökningen ska bemötas med konfidentialitet. Oberättigade personer ska ej kunna 

få tillgång till personuppgifter som respondenterna lämnat. Nyttjandekravet är en grundregel som 

menar att uppgifterna som forskaren har samlat in, enbart får brukas för det sagda syftet med 

forskningen. (Bryman & Bell, 2005, s. 557). 

Dessa tre krav har vi implementerat genom att på första sidan av vår enkät, skriva några rader 

gällande respondenternas medverkan. Vi har där uttryckt att vi är tacksamma för deras 



36 
 

delaktighet, men att den är totalt frivillig. Dessutom, om de bestämmer sig för att besvara 

enkäten, så har de rätten att avbryta besvarandet om något känns fel. Detta då vi inte vill att 

deltagare ska känna sig illa till mods över deras medverkan. Utöver detta, så har vi klargjort att 

respondenterna kommer att hållas anonyma i undersökningen, så att de inser att deras svar inte 

kan kopplas tillbaka till dem på något som helst sätt. Detta tror vi gör så att de känner sig mer 

benägna att besvara enkäten på ett ärligt sätt, i stället för att lämna svar som enbart får de att 

framstå på ett ansenligt sätt. Vi nämnde även att materialet som vi samlar in, enbart kommer att 

användas till just denna undersökning, så att deltagarna inte ska behöva vara oroliga över att vi 

har några dolda avsikter gällande deras medverkan.  

Den sista principen är falska förespeglingar, och den säger att en vetenskapsman till 

respondenterna inte får ge information om utredningen som är oäkta eller vilseledande. (Bryman 

& Bell, 2005, s. 557). Gällande detta krav så har vi givetvis hållit oss sanningsenliga, och inte 

farit med osanning, angående vårt arbete med denna uppsats. Vår avsikt har från första början 

varit att frambringa en trovärdig undersökning, utan några som helst oklarheter. Därför har vi 

försökt förhålla oss ärliga, och inte vilseleda några respondenter.  
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5. Resultat 
I detta kapitel ska vi redovisa de resultat som vi har fått fram från vår enkätundersökning. Vi 

harv delat upp empirin i underkapitel, för att underlätta förståelsen av vad vi undersökt. Denna 

empiri kommer sedan att analyseras i diskussionskapitlet. 

5.1 Allmänna resultat 

I denna del så ska vi redovisa de allmänna resultat som vi har erhållit. Det är enkätens 

bakgrundsfrågor, som till exempel behandlar demografi, livssituation, konsumtionsmönster, 

fritid samt respondenternas generella åsikter om miljöfrågor. Detta för att få en grundläggande 

bild av våra respondenter, deras liv och tankar. 

5.1.1 Demografiska frågor 

Här kommer demografiska fakta att redovisas, som könsfördelning, åldersfördelning samt var 

respondenterna är uppväxta, för att få en fundamental bild av de som besvarat vår enkät. 

Sammanlagt så svarade 124 studenter på vår enkätundersökning, vilket kan ses i tabell 1. Vi hade 

från början planerat att ha cirka 180 respondenter med i undersökningen, men då vi utformade 

vår enkät, så valde vi att i stället fördjupa oss och grundligt utforska de medverkande. Därför 

krävdes en omfattande enkät, på åtta sidor och ungefär 50 frågor. För att kunna hantera den 

omfångsrika mängden data som vi skulle få, så bestämde vi oss för att reducera antalet 

respondenter till cirka 120 stycken. Vi ansåg att 120 respondenter ändå är tillräckligt många för 

att kunna dra generella slutsatser, då det blir cirka 40 personer per utbildningsområde. Med 124 

respondenter, känner vi oss därför nöjda över antalet.  

Gällande könsfördelningen, som även den tydliggörs i tabell 1, så visar resultatet på 52 kvinnor 

och 72 män, vilket blir en fördelning på 41,9 % kvinnor och 58,1 % män. Vi hade tänkt oss en 

fördelning på cirka 50 % kvinnor och 50 % män, för att få en jämn indelning. Kvoten blev alltså 

aningen högre för män än kvinnor, men den skillnaden betraktar vi ändå vara futil, då kvoternas 

differens ändå är relativt låg. 

Tabell 1. Kön 

Könsfördelning      

  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 

Giltig kvinna 52 41.9 41.9 41.9 

 man 72 58.1 58.1 100.0 

 Total 124 100.0 100.0  
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Vårt mål var även att få en jämn könsfördelning i förhållande till de olika utbildningsområdena, 

det vill säga hälften kvinnor och hälften män gällande de tre olika studentgrupperna. Resultatet, 

som syns i figur 5, visar dock att gällande Ekonomi, så blev det i princip dubbelt så många män 

som kvinnor. Gällande Kemi/Biologi, så blev det även där en större andel män än kvinnor. 

Omvårdnad har den jämnaste könsfördelningen, men har tvärtemot de andra 

utbildningsområdena ett litet överskott av kvinnor. Även om vi skulle föredra en helt jämn 

könsfördelning i förhållande till de olika utbildningsområdena, så bedömer vi oss likväl vara 

tillfredsställda med resultatet. Detta då vi ändå erhållit många kvinnliga och manliga 

respondenter i varje utbildningsgrupp. 

 

                                            Figur 5. Könsfördelning i förhållande till utbildningsområde. 

 

Gällande åldersfördelningen, så är studenter för det mesta förhållandevis unga, vilket gjorde att 

vi förväntade oss ett medelvärde på åldern som är ganska lågt. Resultatet i tabell 2 visar att vi 

hade rätt, då medelvärdet för Ekonomi och Omvårdnad båda blev lite mer än 23 år. Gällande 

Kemi/Biologi, så blev medelvärdet lite högre, då den genomsnittliga åldern utföll till att bli cirka 

27 år. Att den genomsnittliga åldern för Ekonomi och Omvårdnad blev så pass lika är något som 

vi uppskattar, då korrekta jämförelser lättare kan genomföras. Det mest åtråvärda hade varit i fall 

medelvärdet för Kemi/Biologi också slutgiltigt hade landat på cirka 23 år. Det är dock ändå inte 

en så stor skillnad på 23 år och 27 år, då differensen enbart blir fyra år – men olikheten i ålder är 

ändå något vi måste ha i beaktande.  
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Tabell 2.Ålder 

Åldersfördelning    

utbildning Medelvärde N Standardavvikelse 

ekonomi 23,4583 48 2,48363 

kemi/ biologi 27,1111 36 3,71697 

omvårdnad 23,2750 40 3,41180 

Total 24,4597 124 3,58950 

 

När det kommer till uppväxtorten, det vill säga den stad/by som respondenten vuxit upp i, så 

delade vi upp Sverige i tre delar, och varje del representerar en landsdel. ”Södra Sverige” står för 

Götaland, ”mellan Sverige” representerar Svealand och slutligen så betyder ”norra Sverige” att 

respondenten vuxit upp i Norrland. Vi lät respondenterna i enkäten fylla i enbart uppväxtort, så 

att vi själva kunde dela in dem i respektive landsdel. Detta för att både kunna få en övergripande 

bild av varifrån respondenterna vuxit upp, men även för att få veta den exakta staden/byn, då 

varje landsdel till arean är väldigt omfattande. Att få veta den exakta staden/byn gör därför 

spridningen gälladen uppväxtort lättare att upptäcka. Det är för oss intressant kunskap, då vi 

gärna vill ha respondenter från hela Sverige. Figur 6 klargör att den största delen av 

respondenterna, som förutsett, vuxit upp i Norrland. Norrland är nämligen uppväxtort för 66,1 % 

av de som besvarat enkäten. Alla är dock inte från Umeå, det var stor spridning, med personer 

som ursprungligen kommer från orter som Haparanda, Östersund och Kiruna. Nästan en 

femtedel (18,5 %) av respondenterna har vuxit upp i Svealand, medan knappt en tiondel (8,9 %) 

kommer i från Götaland. Även här fick vi en spridning, med respondenter från storstäder som 

Stockholm och Göteborg, till mindre städer som Halmstad och Avesta. Vi fick även åtta bortfall i 

enkäten gällande uppväxtort, på grund av att vissa inte svarat på den frågan. 

5.1.2 Utbildning 

Då vår undersökning går ut på att undersöka skillnader mellan olika utbildningsgrupper, så är det 

vitalt att ha kunskap om respondenternas studiesituation. Denna information kommer därför att 

framställas här. 

En viktig fråga i vår enkät var självfallet inom vilket utbildningsområde respondenterna studerar 

– ekonomi, kemi/biologi eller omvårdnad. Vår planering var att få cirka 40 medverkande inom 

respektive grupp, så att vi skulle kunna göra felfria och generella slutsatser. Resultatet gjorde oss 

belåtna, då det utföll sig på det viset att det blev exakt 40 respondenter inom omvårdnad, 48 

inom ekonomi och 36 inom Kemi/biologi (se bilaga 1). Att det är några fler respondenter i 
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gruppen Ekonomi och några färre i Kemi/Biologi, anser vi inte utgöra ett problem, då skillnaden 

är så liten.  

Gällande respondenternas studielängd, så blev det inte en så stor spridning inom de olika 

utbildningsgrupperna. Det skulle varit önskvärt med en relativt jämn fördelning och stor 

spridning, då vi vill mäta just skillnaden mellan utbildningar och attityden/konsumtionen 

gällande Fair Trade – och kunskaperna skiljer sig ju åt om man studerat ett eller fem år. Därför 

skulle det vara bra att veta om attityden är annorlunda i fall man studerat kort eller lång tid. De 

flesta tillhörande gruppen Ekonomi har dock studerat mellan under två år och fyra år. Gällande 

gruppen Kemi/Biologi är spridningen störst, men flest av respondenterna har ändå studerat 

mellan antingen två till fyra år, eller mer än fem år. Gruppen Omvårdnad hade minst spridning, 

där majoriteten av studenterna studerat mindre än två år. (Se bilaga 2). 

Mellan utbildningarna skulle det också varit bra med en jämn fördelning, så att det inom alla tre 

grupper skulle vara lika många som studerat kort som lång tid. Detta för att det då skulle bli 

lättare att göra jämförelser mellan grupperna, och de användbaraste generaliseringarna skulle 

kunna åstadkommas. Dock visar resultatet att det inte blev så jämnt fördelat, varken inom eller 

mellan de olika utbildningsområdena. Det är något som kräver extra hänsyn men kommer inte att 

påverka generalisering av resultatet. Detta då det finns respondenter inom de flesta 

studielängdsalternativen gällande de olika utbildningsområdena, även om det inte är så jämnt 

fördelat.  

5.1.3 Respondenternas livssituation 

Då respondenternas livssituation kan påverka deras konsumtionsmönster, så kommer vi här 

redovisa jämförelser mellan de olika studentgrupperna, för att se om det finns några skillnader 

som skulle kunna influera de som konsumenter.  

En intressant fråga är vilken inkomst respondenten har, då den kan spegla dess köpkraft. Fair 

Trade-produkter är generellt lite dyrare än vanliga varor, vilket kan betyda att de med en högre 

lön är mer benägna att köpa dessa varor, än vad de med lägre lön är. Resultatet gällande de olika 

utbildningsområdenas inkomster tydliggörs i figurerna nedan.  

Figur 7 visar inkomsterna för gruppen Ekonomi, där 68,8 % av respondenterna har en inkomst på 

under 10 000 kronor varje månad. Dock så visar inkomstfördelningen att drygt 20 % har mellan 

10 000 kronor och 16 000 kronor varje månad. För gruppen Kemi/Biologi har lika stora delar, 

30,6 % vardera, en inkomst på antingen under 10 000 kronor, eller en inkomst på över 19 000 

kronor. Många har även en inkomst som ligger mellan 13 000 kronor och 19 000 kronor. 

Gruppen Omvårdnad visar en liknande inkomstfördelning som Ekonomi, med 82,5 % som har en 

inkomst under 10 000 kronor varje månad, och 15 % som varje månad tjänar mellan 10 000 

kronor och 13 000 kronor. Detta tyder på att de respondenter som pluggar kemi eller biologi 

tjänar mer pengar varje månad än vad de som studerar ekonomi eller omvårdnad gör. 
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Figur 6. Inkomst för gruppen Ekonomi.                          Figur 7. Inkomst för gruppen Kemi/Biologi. 

 

 

                                                       Figur 8. Inkomst för gruppen Omvårdnad.  

Gällande respondenternas boendesituation, så ville vi veta i fall de bor ensamma, med en vän, 

med en partner eller med familjen. Det är essentiellt att veta, då flera personer i hushållet kan 

påverka vad som köps, alternativt att man inte gör så många inköp om man fortfarande bor 

hemma med sin familj. För alla tre grupper – Ekonomi, Kemi/Biologi samt Omvårdnad, så bor 

cirka 50 % av respondenterna själva. Gällande Ekonomi så bor enbart 4,2 % hemma med 

familjen, medan resterande 45,9 % bor med en partner eller en vän. För Kemi/Biologi så bor i 

stället lika stora delar på 22,2 % med en partner/vän, eller med familjen. Då en del av de i denna 

grupp som svarat att de bor med familjen är cirka 30 år, så utgår vi ifrån att de inte bor hemma 
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hos sina föräldrar, utan i en familj de själva bildat. Gällande Omvårdnad, så är det 12,5 % som 

bor med familjen och 42,5 % som bor med en partner/vän. (Se bilaga 3). 

En annan viktig fråga gällande respondenternas boendesituation är i fall de har barn, dels då barn 

ofta kan ha inflytande över vad föräldrarna köper, men även då det kan vara dyrt att ha småbarn, 

och man kanske inte prioriterar lite dyrare Fair Trade-produkter då. Utbildningsområdet Ekonomi 

visar på att 45 personer inte har några barn, men att en person har ett barn. Två personer hade 

inte svarat på frågan. För Kemi/Biologi så är det 31 personer som inte har några barn, men fem 

personer som har ett eller flera barn. Gällande de som tillhör gruppen Omvårdnad, så är det 36 

personer som inte har några barn, och 4 personer som har ett eller flera barn. (Se bilaga 4). 

5.1.4 Inköpsvanor och konsumtion 

I denna del kommer vi uppvisa respondenternas inköpsvanor och konsumtion, för att kunna få 

fram ett mönster i deras rutiner och konsumtion, som möjligtvis kan kopplas till 

attityden/konsumtionen av Fair Trade-produkter.  

Det första vi ville veta beträffande detta var hur lång sträcka det är dit respondenterna oftast 

handlar. Detta för att eventuellt kunna avgöra om de handlar i närmaste affär, eller i fall de 

handlar på ett ställe dit sträckan är lite längre att gå/åka. Om de oftast handlar i en affär som är 

väldigt nära, så kan det tyda på att närheten är den viktigaste faktorn till varför de valt just den 

affären. Om de i stället handlar i en affär dit sträckan är lite längre, så kan det finnas en 

bakomliggande orsak till det, till exempel att utbudet är bra där eller att den affären har specifika 

varor som inte finns någon annanstans. Dessa specifika varor skulle exempelvis kunna vara Fair 

Trade-produkter. Gällande både Ekonomi och Kemi/Biologi, så är det cirka 60 % som oftast 

handlar i en affär som dit sträckan är mindre än en kilometer. För Omvårdnad är den siffran i 

stället knappt 50 %. Det är relativt många i grupperna Ekonomi och Omvårdnad som oftast 

handlar i en affär dit sträckan är mellan en och tre kilometer, nämligen 29,2 % respektive 40 %. 

För Kemi/Biologi ligger den siffran enbart på 16,7 %. Dock så är det drygt en tiondel som svarat 

att de har mellan tre och fem kilometer till den affär som de oftast handlar i. För Ekonomi och 

Omvårdnad är denna kvot i stället mycket låg. (Se bilaga 5). 

Att de handlar på ett ställe som ligger längre bort kan bland annat bero på att det inte finns någon 

affär som ligger i närheten, eller att det finns någon speciell anledning till att det är värt att 

gå/åka den extra sträckan till en affär som inte är placerad i närheten av var respondenten bor. 

Därför ville vi härnäst veta varför de handlar just i den affären. Det vi kan komma fram till är att 

de flesta respondenterna handlar just i den affären för att det är närmast till den affären, men 

även ett antal som har valt just den butiken för att den har ett brett utbud. (Se bilaga 6). 

För att ytterligare undersöka respondenternas inköpsmönster så ville vi veta hur ofta de handlar. 

Rörande Ekonomi, så är det en ganska stor spridning på hur ofta de handlar, men en övervägande 

del på mer än 50 % handlar två eller tre gånger per vecka. Kemi/Biologi har inte en lika stor 

spridning, och det är mer än 70 % som handlar två eller tre gånger i veckan. Gruppen 
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Omvårdnad handlar inte lika ofta, då 60 % gör det en till två gånger per vecka. (Se bilaga 7). 

Gällande storhandlande, så brukar på ett ungefär 60 % till 70 % av respondenterna i alla tre 

grupper storhandla en gång per vecka, medan cirka 25 % till 35 % aldrig gör det. (Se bilaga 8).  

Det är även vitalt att veta vad som anses vara viktigast vid konsumtion, och vi lät respondenterna 

få välja mellan sju faktorer, och rangordna från ett till sju hur viktigt de anser att respektive 

alternativ är. Ju lägre värde, desto betydelsefullare är det. Tabell 3 visar medelvärdet för varje 

faktor, och det i förhållande till de tre grupperna. För Ekonomi och Omvårdnad kan man urskilja 

(med inbördes ordning) att de tre viktigaste faktorerna är smak, pris och kvalitet. Kemi/Biologi 

anser i stället kvalitet vara viktigast. Smak kommer på andra plats, medan pris är rangordnat som 

tredje viktigast. Alla tre grupper tycker att förpackningen är minst vital. Förhållandet vid 

producerandet av varan är inte heller något som de tre grupperna bedömer vara så viktigt. En 

variansanalys gjordes för att se om det finns några signifikanta skillnader mellan grupperna, men 

vi fann inte några sådana (se bilaga 9). 

Tabell 3.Viktigast vid konsumtion 

utbildning 
 

pris tillgänglighet smak märke förpackning kvalitet förhållanden 

ekonomi Medelvärde 2,2667 4,0909 2,1628 5,1000 6,1750 2,5476  

kemi/ biologi Medelvärde 2,5294 4,6000 2,3548 5,7333 5,9333 2,0303 4,5667 

omvårdnad Medelvärde 2,2973 4,5000 2,1143 5,5882 6,1818 2,4706 4,5294 

Total Medelvärde 2,3534 4,3611 2,2018 5,4423 6,1068 2,3670 4,8286 

5.1.5 Allmän fakta om respondenterna i förhållande till miljö och etik 

Allmän fakta gällande de medverkandes tankar kring miljö och etik kommer här att redovisas, 

för att få en inledande kunskap till i fall det finns skillnader mellan olika utbildningar. 

Respondenternas tankar kring miljö och etik kommer även att kunna jämföras med deras 

beteende, för att se om tankar och beteende skiljer sig åt.  

Det första vi ville veta var i fall respondenterna själva anser att de handlar varor etiskt eller ej, 

och de fick gradera sig på en skala från 1 till 7, där 1 var låg grad och 7 var hög grad. Utifrån 

resultatet från enkäten, så kan vi se att 75 % av ekonomerna har gett sig själva antingen en 1:a, 

2:a eller 3:a – vilket tyder på att många ekonomer inte anser sig handla etiskt. Gällande 

Omvårdnad, så har de ungefär likadana tankar om sig själva som ekonomerna, då 95 % av dem 

har graderat sig själva mellan 1 och 4. Dock så är det procentmässigt fler i gruppen Omvårdnad 

än Ekonomi som har gett sig själva en 4, där respondenterna anser sig vara varken oetiska eller 

etiska. De som anser sig vara mest etiska är gruppen Kemi/Biologi, där mer än en tredjedel 

graderat sig till själva till att befinna sig i intervallet 5 till 7. Dock så har lika många graderat sig 
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till att vara relativt oetiska, då mer än en tredjedel även gett sig själva en 1:a, 2:a eller 3:a. (Se 

bilaga10). 

Vi gjorde även en variansanalys för att se om det finns några eventuella signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Resultatet, som visas i tabell 4, blev en signifikansnivå på 0,003 vilket innebär 

att det faktiskt finns signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna, gällande hur etisk man 

anser sig vara.  

Tabell 4. Variansanalys gällande hur etiska respondenterna anser sig vara. 

 Frihetsgrad F Sig. 

Mellan grupper 2 5.980  ,003 

Inom grupper 120   

Total 122   

 

Vi följde upp undersökningen med ett Scheffe-test, och såg att den signifikanta skillnaden var på 

0,003 och var mellan Ekonomi och Kemi/Biologi (se bilaga 10). När vi analyserade medelvärden 

för de olika grupperna, såg vi att Ekonomi har ett medelvärde på 2,65 och Kemi/Biologi har ett 

medelvärde på 3,86. Detta betyder att det finns en viktig skillnad mellan dessa grupper, och att 

Kemi/Biologi anser sig vara mer etiska än Ekonomi. (Se bilaga 10). 

Detta är emellertid respondenternas egna åsikter, och en person som anser sig vara väldigt etisk 

kanske egentligen inte är det, medan någon som tycker att han/hon är oetisk, faktiskt är etisk. 

Genom att jämföra dessa svar med respondenternas beteendemönster, så kan vi avgöra i fall 

deras åsikter stämmer eller ej.  

Beträffande i fall respondenterna anser att miljöprodukter är viktiga eller ej, så fick de även här 

gradera sig på en skala från 1 till 7, där 1 betyder att de anser att miljöprodukter är oviktiga, och 

7 innebär att de anser att de är viktiga. Om man undersöker figurerna nedan, så kan man tydligt 

se att alla tre grupperna anser att miljövänliga varor är viktiga. Även här gjordes en variansanalys 

för att se om det finns några signifikanta skillnader, men det fanns det inte. Vi såg emellertid 

ändå att medelvärdet var högst för Kemi/Biologi och lägst för Ekonomi. (Se bilaga 11). Att man 

anser att miljöprodukter är viktiga, betyder dock inte att man konsumerar sådana själv. 
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Figur 9. Vad Ekonomi anser om miljöprodukter.               Figur 10. Vad Kemi/Biologi anser om miljöprodukter.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figur 11. Vad Omvårdnad anser om miljöprodukter. 

Vi ville även veta i fall respondenterna anser att återvinning är viktigt. Även här kan vi se att alla 

tre grupperna har åsikten att återvinning är viktigt. Detta då procentmässigt väldigt många ingår i 

intervallet 5 till 7. I gruppen Ekonomi räknas 77,1 % av respondenterna till det intervallet, 

gällande Kemi/Biologi så är procenttalet 91,8 och Omvårdnad ligger på 85 %.  Likaså här visade 

en variansanalys att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna, men att 

medelvärdet var högst för Kemi/Biologi, och lägst för Ekonomi. (Se bilaga 12). Återigen, att 

respondenterna anser att återvinning är viktigt, betyder dock inte att de själva återvinner ofta.  

Härnäst så ville vi veta i fall respondenterna någonsin praktiserat eller arbetat på en organisation 

som har kopplingar till etiska frågor. Tabell 5 nedan talar sitt tydliga språk – de flesta, oavsett 
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utbildningsgrupp, har inte gjort det. Den grupp där flest har gjort det är dock Ekonomi, där 25 % 

av respondenterna någon gång har praktiserat eller jobbat i en organisation som har kopplingar 

till etik. För Kemi/Biologi är procentsiffran på 19,4 %, medan den enbart är på 7,5 % för 

Omvårdnad.  

Tabell 5. Hur många respondenter som praktiserat på en organisation som har kopplingar till etiska frågor. 

utbildning 
  

Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 

ekonomi Giltig nej 36 75.0 75.0 75.0 

  ja 12 25.0 25.0 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 29 80.6 80.6 80.6 

  ja 7 19.4 19.4 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 37 92.5 92.5 92.5 

  ja 3 7.5 7.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

De som hade svarat att de någon gång praktiserat eller arbetat på en förening med kopplingar till 

etik, bad vi även besvara i fall organisationen arbetar med frågor som rör barn, miljö, 

mänskligheten, sjukdomar eller något annat. Resultatet visar att ingen av respondenterna har 

praktiserat eller arbetat i en organisation vars huvudsakliga syfte består i att bota sjukdomar. 

Gällande föreningar som har kopplingar till barn, miljö eller mänskliga rättigheter, så har varje 

alternativ fått två respondenters röst. De flesta respondenter har i stället valt att svara ”annat”, 

vilket då skulle innebära att de någon gång praktiserat eller arbetat på en etisk organisation, som 

dock inte behandlar frågor som rör barn, miljö, sjukdomar eller allmänheten. (Se bilaga 13). 

Vi ville även få en ökad kunskap kring i fall respondenterna känner någon bekant som är mycket 

aktiv inom miljö, etik eller liknande områden. Resultatet visar att mindre än häften av 

ekonomerna (62 %) har en bekant som är mycket aktiv inom etiska frågor. För Kemi/Biologi och 

Omvårdnad blev svaret i stället att mer än häften känner en person som är verksam inom etiska 

frågor (47 % respektive 45 %). 

Som följdfråga så ville vi givetvis veta till vilken grad den aktiva bekanta har påverkat 

respondenterna, där en låg siffra betyder att respondenten blivit påverkad i låg grad, medan en 

hög siffra innebär att respondenten i hög grad blivit påverkad. Beträffande Ekonomi, så har de 
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flesta respondenterna angett en 4:a eller 5:a, vilket implicerar att de flesta i förhållande till den 

aktiva bekanta har en någorlunda hög grad påverkade. De flesta i gruppen Kemi/Biologi har i 

stället fastställt att de blivit mycket påverkade av den aktiva bekanta. Många har även svarat en 

3:a eller 5:a, så en del har inte blivit så påverkade av den aktiva bekanta. Men det är ändå väldigt 

många som har blivit påverkade, både i ganska och mycket hög grad. Gällande Omvårdnad, så är 

det en stor spridning på hur påverkade respondenterna har blivit. Det är relativt jämnt med 

respondenter per alternativ, dock så har flest respondenter ändå valt en 5:a, vilket betyder att 

många i gruppen Omvårdnad ändå har blivit påverkade i ganska hög grad. En variansanalys 

gjordes även här, och resultatet blev att det inte fanns några signifikanta skillnader. Medelvärdet 

var dock ändå högst för Kemi/Biologi, och lägst för Ekonomi.(Se bilaga 14). 

5.1.6 Fritidssysselsättningar 

Vi kommer i denna del att framföra vårt resultat gällande respondenternas fritidssysselsättningar, 

för att kunna få en inblick i om det här finns faktorer som kan påverka respondenternas etiska 

och miljömässiga tankar samt beteende.  

Det första vi ville veta var vad respondenterna brukar göra på fritiden, för att utröna i fall de har 

någon fritidssysselsättning kopplat till etik eller miljö. Vi kunde dock inte urskilja någon 

respondent eller utbildningsgrupp som hade någon speciell fritidssysselsättning kopplat till etik 

eller miljö. De flesta respondenter hade svarat att de på fritiden brukar träna eller vara sociala, 

som att träffa vänner eller umgås med familjen. (Se bilaga 15). 

5.2. Kunskap och attityder gällande Fair Trade 

I denna delfokuserar vi på att ta reda på respondenternas egna attityder och värderingar om Fair 

Trade, både när det gäller koncept och produkter. Det finns tre faktorer som vi vill mäta, 

nämligen studenternas kunskap, utbildning och åsikter – vilka kommer att hjälpa oss att förstå 

deras inställning gentemot Fair Trade. Vi jämför hela tiden grupperna med varandra, för att se 

om det finns några signifikanta skillnader som kan kopplas till den specifika utbildning de 

studerar, och som kan förklara deras konsumtionsbeteende. 

5.2.1 Vad respondenterna anser att det vet om Fair Trade 

Här kommer vi att framföra i vilken grad respondenterna själva anser att de har kunskap om Fair 

Trade. Detta kan vi sedan jämföra med deras faktiska kunskap, för att se om deras kunskap är 

lägre eller större än vad respondenterna tror. 
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Tabell 6. I vilken grad respondenterna anser att de har kunskap om Fair Trade. 

utbildning Medelvärde Antal Standardavvikelse 

ekonomi 3,3125 48 1,48977 

kemi/ biologi 3,3889 36 1,93136 

omvårdnad 3,2500 40 1,82223 

Total 3,3145 124 1,72201 

Medelvärdet för alla respondenter är ungefär 3,3 (tabell 6) vilket är ganska lågt. Då resultatet 

visar ett lågt medelvärde, betyder det att respondenterna inte anser att de känner till Fair Trade i 

en hög grad. Medelvärdena visar också mycket små skillnader mellan utbildningsgrupperna. För 

att kunna fastställa om skillnaderna har en verklig betydelse, så att vi senare ska kunna dra några 

slutsatser, använder vi oss av en variansanalys för att jämföra gruppernas medelvärden. 

Tabell 7. Variansanalys gällande vad respondenterna anser att de vet om Fair Trade. 

 Frihetsgrad F Sig. 

Mellan grupper 2 ,061 ,941 

Inom grupper 121   

Total 123   

 

Variansanalysen i tabell 7 visar en ganska hög signifikansnivå (sig. = 0,941), vilket innebär att vi 

inte kan förkasta noll-hypotesen som indikerar att det inte finns några skillnader mellan 

grupperna. Med andra ord, resultaten visar att alla grupper av studenter anser att de känner till 

Fair Trade i lika låg grad.  

5.2.2 Hur mycket kunskap de olika utbildningsgrupperna har 

I denna del ska vi ta reda på hur mycket kunskap respondenterna egentligen har om Fair Trade, 

då den faktiska kunskap de har kan vara både större eller lägre än vad de tror. 

Vi kan inte ta för givet att det som respondenterna påstår alltid är rätt. Det finns alltid en risk för 

att respondenterna är för positiva/negativa med den kunskap de har, och därför svarar på ett sätt 

som avviker från verkligheten. Ett exempel är att en respondent kan påstå att han eller hon 

känner till Fair Trade i hög grad, men i själva verket så blandar han/hon ihop Fair Trade-

konceptet med ett annat koncept, som inte har med Fair Trade att göra. Av denna anledning så 
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har vi fyra kunskapsfrågor som mäter mycket grundläggande kunskap om Fair Trade, så som 

symbol och fakta, för att ta reda på den verkliga graden av kännedom rörande Fair Trade-

konceptet. I faktafrågor så ingår frågor om vad Fair Trade-produkter är, om vilken grupp Fair 

Trade vill skydda och om vad Fair Trade kan garantera. Denna grundläggande kunskap är 

indikator för om en respondent verkligen känner till Fair Trade-konceptet, och kan sedan kan 

jämföras med vad han eller hon anser sig veta om Fair Trade.  

När det gäller symbol, så har respondenter som studerar ekonomi det högsta procenttalet 

gällande rätt svar, med hela 81,2 %. Kemi/Biologi ligger strax efter med 80,6 % och sist ligger 

Omvårdnad med endast 70 % rätt. Det innebär att i verkligheten när det gäller symbol, så har 

Ekonomi högst kännedom om Fair Trade, medan Omvårdnad har lägst kännedom om Fair Trade.  

När det gäller faktafrågor så ser vi i tabell 8 att Kemi/Biologi och Ekonomi har ungefär samma 

procentantal som har svarat rätt, båda har 58,3 % rätt i de två frågorna om vilken grupp Fair 

Trade vill skydda och vad Fair Trade kan garantera. Kemi/Biologi leder däremot i frågan om vad 

Fair Trade-produkter är, med 66,7 % jämfört med 64,6 % för Ekonomi. Omvårdnad ligger sist i 

alla frågor, och antal rätt ligger mellan 42 % och 45 %, vilket innebär att de flesta respondenter 

från denna grupp har svarat fel på faktafrågorna.  

Tabell 8. Rätt svar i procenttal för de olika utbildningsgrupperna 

 Ekonomi Kemi/biologi Omvårdnad Total 

FtProdukt 64,6% 66,7% 45,0% 58,9% 

FtSkydd 58,3% 58,3% 42,5% 53,2% 

Ftgaranti 58,3% 58,3% 45,0% 54,0% 

 

Utifrån detta så kan vi bedöma att Kemi/Biologi och Ekonomi har ungefär lika hög 

grundläggande kunskap om Fair Trade. Båda dessa utbildningsgrupper har högst antal rätta svar 

på en av frågorna, lika många rätt på två av frågorna, och på den frågan som dem inte har lika 

mycket rätt, så är skillnaden mycket liten, nämligen under 2 %, vilket motsvarar endast en 

respondent. Skillnaden på en respondent kan betraktas som obetydligt i en kvantitativ studie med 

många respondenter, på grund av att det kan finnas bias i svaren såsom tidsbrist, slarv eller att 

respondenter gissat på frågorna. Det finns däremot signifikanta skillnader mellan de här två 

grupperna och Omvårdnad, som ligger sist i antal rätta svar på alla frågor, både gällande frågan 

om symbol och grundläggande kunskap(se bilaga 16). Detta överensstämmer med hur skeptiska 

de var när de fick utvärdera sig själva på frågan gällande kännedom om Fair Trade som vi har 

beskrivit tidigare, då de själva ansåg sig ha låg kunskap. 
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5.2.3 Utbildning kopplat till etiska frågor 

Här kommer information beträffande utbildning kopplat till etiska frågor att presenteras, för att 

kunna jämföra de olika utbildningsgrupperna och se om det finns några skillnader som kan 

härledas till de respektive utbildningarna. 

Tabell 9. Föreläsningar rörande etiska frågor. 

utbildning 
  

Frekvens Procent Kumulativ procent 

ekonomi Valid nej 18 37.5 37.5 

  ja 21 43.8 81.3 

  vet inte 9 18.8 100.0 

kemi/ biologi Valid nej 14 38.9 38.9 

  ja 18 50.0 88.9 

  vet inte 4 11.1 100.0 

omvårdnad Valid nej 7 17.5 17.5 

  ja 30 75.0 92.5 

  vet inte 3 7.5 100.0 

 

Tabell 9 visar att Ekonomi och Kemi/Biologi är de som har haft lägst antal föreläsningar om 

etiska frågor under sin tid på universitetet, då endast 43,8 % av ekonomerna och 50 % av 

Kemi/Biologi svarat ”ja” på denna fråga, medan hela 75 % av Omvårdnad har haft föreläsningar 

kopplade till etiska frågor. Vi kan inte glömma att i den här frågan så mäter vi etiska frågor i 

generell bemärkelse, vilket är mycket bredare än Fair Trade-konceptet. Det är en klar skillnad 

mellan utbildningarna, gällande i vilken grad man får etiska föreläsningar. 
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Tabell 10. Grad av kurser, inbjudningar och fler föreläsningar i relation med utbildning. 

 

utbildning 
 

kurser inbjudningar FlerFöreläsningar 

ekonomi Medelvärde 2,6667 2,5625 3,6250 

kemi/ biologi Medelvärde 3,0833 2,5556 3,5278 

omvårdnad Medelvärde 4,2500 2,2250 3,7750 

Total Medelvärde 3,2984 2,4516 3,6452 

 

Att Omvårdnad har flest kurser som kan relateras till etiska frågor är inte så överraskande, med 

tanke på att de flesta av dem har haft föreläsningar om etiska frågor. Med 4,25 i medelvärde, så 

skiljer sig Omvårdnad signifikant från de andra två utbildningsgrupperna, vilket kan bekräftas i 

tabell 11 med hjälp av en variansanalys (sig. = 0,000), med Scheffe som uppföljningstest, som 

visar en signifikansnivå på 0,000 respektive 0,010 (se bilaga 17). Vi hittar däremot inga 

statistiskt signifikanta bevis som indikerar att det finns signifikanta skillnader mellan 

Kemi/Biologi och Ekonomi, trots en skillnad på 0,4 enheter. Detta eftersom Scheffe-testet visar 

en signifikansnivå på 0,518. 

 

Tabell 11. Variansanalys gällande antal kurser som kan kopplas till etiska frågor. 

 Frihetsgrad F Sig. 

Mellan grupper 2 10,557   ,000 

Inom grupper 121   

Total 123   

 

Vi hittar inga signifikanta skillnader i medelvärdena mellan de olika grupperna när det gäller i 

vilken grad de får inbjudningar från deras respektive institution och vad de anser om att ha fler 

föreläsningar som de kan närvara vid (se bilaga 18). Men en bedömning utifrån medelvärdet för 

alla grupper, menar att respondenterna får inbjudningar i ganska låg grad från deras respektive 

institution (m = 2,45). Däremot anser respondenterna att fler föreläsningar som de kan närvara 

vid vore positivt (m = 3,64). Detta är ett bra tecken på att det kan finnas möjligheter för att öka 

studenternas förståelse om etik och moral genom icke-obligatoriska föreläsningar på universitet. 
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5.2.4 Vad respondenterna anser om Fair Trade-produkter 

Här kommer vi att redovisa fakta som gäller respondenternas åsikter om Fair Trade, som 

exempelvis priset, smaken och så vidare.   

Tabell 12.Pris: medelvärden. 

utbildning Medelvärde N Standardavvikelse 

ekonomi 4,6667 48 1,50649 

kemi/ biologi 4,5000 36 1,25357 

omvårdnad 4,6500 40 1,38767 

Total 4,6129 124 1,38933 

 

Tabell 13.Pris: variansanalys. 

   df F Sig. 

FtPris * utbildning Mellan grupper (Kombinerad) 2 ,167 ,847 

 Inom grupper  121   

 Total  123   

Trots det faktum att Kemi/Biologi har en högre månadsinkomst än de två andra grupperna, så 

visar variansanalysen att det inte finns några statistiska skillnader mellan grupperna när det gäller 

priset. Detta då vi har signifikansnivå på 0,847. Priset på Fair Trade-produkterna anses vara 

något högre än det normala, vilket är förståeligt eftersom Fair Trade-produkter liksom många 

miljövänliga produkter, kräver en extra avgift för att kunna finansiera sina verksamheter och 

genomföra sina mål. Med medelvärdet på 4,6 (1 = billigt, 7 = dyrt) innebär det att priset inte 

uppfattas som dyrt, utan ligger på en mycket godtagbar nivå för konsumenterna. Anledningen är 

att lite högre pris kompenseras av den enorma påverkan som Fair Trade har på sina 

jordbruksproducenter i fattiga länder. 

Tabell 14. Tillgänglighet 

utbildning 
 

FtTillgänglighet1 FtTillgänglighet2 

ekonomi Medelvärde 3,6458 3,9167 

kemi/ biologi Medelvärde 3,9444 3,8889 

omvårdnad Medelvärde 3,8750 3,6750 

Total Medelvärde 3,8065 3,8306 
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Med tillgänglighet så mäter vi både tillgänglighet till butiker som säljer Fair Trade-produkter 

(tillgänglighet 1) och hur tillgängligt det är för konsumenter att se Fair Trade-produkterna i 

själva butikerna (tillgänglighet 2). Trots att medelvärdet skiljer sig litegrann mellan grupperna, så 

visar variansanalysen att det inte finns någon statistisk skillnad mellan grupperna, och detta för 

varken tillgänglighet 1 eller tillgänglighet 2 (sig. = 0,674 och sig. = 0,693) (se bilaga 19), vilket 

innebär att vi kan betrakta alla respondenter som en enhet. Medelvärdet på 3,8 för både 

tillgänglighet 1 och tillgänglighet 2 innebär att butiker som har Fair Trade produkter och att hitta 

Fair Trade-produkter i butikerna anses vara varken svårtillgängligt eller lättillgängligt. Med 

tanken på det faktum att Fair Trade-produkter fortfarande är begränsade, samt att de bara står för 

en liten del av handeln, så kan vi konstatera att tillgängligheten är bra trots att medelvärdena inte 

är så högt (m = 3,8)   

Tabell 15. Smak, Förpackning och Kvalitet. 

utbildning FtSmak FtFörpackning FtKvalitet 

Ekonomi                  Medelvärde 3,0000 3,2500 2,9167 

kemi/ biologi           Medelvärde 2,7778 2,8056 2,5833 

Omvårdnad             Medelvärde 2,8500 2,8250 2,6500 

Total                        Medelvärde 2,8871 2,9839 2,7339 

 

De små skillnaderna mellan medelvärdena för utbildningsgrupperna när det gäller smak, 

förpackning och kvalitet gällande Fair Trade-produkter, är inte tillräckliga för att kunna säga att 

det finns signifikanta skillnader. Detta då vi gjorde en variansanalys, och fick signifikansnivåer 

på 0,749 för smak, 0,248 för förpackning och 0,409 för kvalitet (se bilaga 20). Här kan vi i tabell 

15 se en trend, att respondenter från alla grupper faktiskt är ganska nöjda med Fair Trade-

produkterna, detta då medelvärdena ligger under 3 på en skala från 1 till 7 (1 = bra, 7 = dåligt). 

Detta resultat förvånar oss eftersom Fair Trade-produkter odlas och tillverkas i princip på samma 

sätt som andra produkter. Det är bara när det gäller den ekonomiska frågan som Fair Trade träder 

in som ett skyddsnät för att garantera producenterna minimipris. Hur det än är så är detta något 

positivt som kan kompenseras till det något höga priset som vi har beskrivit tidigare.  
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Tabell 16.Information och Reklam. 

utbildning FtInformation FtReklam 

Ekonomi                  Medelvärde 4,3125 4,8542 

kemi/ biologi            Medelvärde 3,7222 4,5000 

Omvårdnad             Medelvärde 4,0000 4,8500 

Total                        Medelvärde 4,0403 4,7500 

 

I de två sista frågorna angående respondenternas åsikter om Fair Trade-produkter, så mäter vi 

graden av hur mycket information och reklam de anser sig ha fått från omgivningen. Än en gång 

via en variansanalys, så kan vi konstatera att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan utbildningsgrupperna, och detta när det gäller både information och reklam. Medelvärdet 

för ”Information” är 4,04 vilket innebär att respondenterna varken tycker att de har fått för 

mycket eller för lite information om Fair Trade-produkter då 4 har angetts som ett neutralt värde. 

Reklamen för Fair Trade-produkter anses däremot inte vara tillräcklig, då medelvärdet är på 4,7.   

5.2.5 Vad respondenterna anser gällande Fair Trade’s koncept 

I denna del kommer fakta presenteras som rör vad de olika utbildningsgrupperna har för åsikter 

om Fair Trade, så att vi ska kunna veta hur viktigt de anser att Fair Trade är, och i fall 

producenter i fattiga länder behöver skyddas. 

Medelvärden gällande hur viktigt respondenterna anser att det är med Fair Trade, hur de anser att levnadsvillkoren 

är för producenter i fattiga länder samt i fall dessa producenter behöver skyddas. 

utbildning Ftåsikter levnadsvillkor EkonomiskSkydd 

ekonomi 5,2917 2,0417 5,4792 

kemi/ biologi 5,1667 2,4167 5,6944 

omvårdnad 5,6750 2,2750 5,5750 

Total 5,3790 2,2258 5,5726 

Tabell 17. 

Gällande Fair Trade-konceptet, så har vi frågor om studenterna anser att Fair Trade-produkter är 

viktiga eller inte viktiga, om nuvarande levnadsvillkor för producenter i fattiga länder och om 

dessa producenter behöver skyddas ekonomiskt. Trots att variansanalysen inte visar på några 

signifikanta skillnader mellan grupperna när det gäller både åsikter om Fair Trade, levnadsvillkor 

för producenterna och skydd för producenterna med signifikansnivåer på 0,295, 0,369 och 0,776 
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(se bilaga 21) så kan vi se att respondenterna har en positiv uppfattning om Fair Trade’s koncept, 

eftersom de tycker att Fair Trade produkter är ganska viktiga. Detta då medelvärdet är på 5,38 (1 

= inte viktigt, 7 = viktigt). De tycker även att producenterna i fattiga länder arbetar under dåliga 

levnadsvillkor (2,23 i medelvärdet; 1 = dåligt och 7 = bra) och att producenterna ekonomiskt sett 

behöver skyddas (5,57 i medelvärdet; 1 = inte skyddas och 7 = skyddas). Detta överensstämmer 

med konceptet för Fair Trade, som är att kunna garantera minimipris för producenterna, för att 

kunna försäkra en mer hållbar och rättvis handel mellan producenter och konsumenter.  

5.3 Beteendemätning 

I denna del så ska vi redovisa resultat som vi erhållit gällande de olika gruppernas beteende, i 

olika frågor som rör etik, miljö och Fair Trade. Vi kommer både att ta upp resultat gällande 

beteendemätning och beteendeförändring, för att kunna veta hur respondenterna beter sig idag, 

och i fall deras beteende och handlande kan förändras. Resultaten gällande denna del kommer 

även att jämföras med resultaten från tidigare delar, för att se om det finns skillnader mellan 

respondenternas åsikter och deras beteende.  

5.3.1 Beteende 

Här kommer fakta som rör de olika gruppernas beteende att redovisas, för att se om det finns 

några essentiella skillnader mellan dem.  

 

Det första vi ville veta var hur ofta respondenterna köper miljövänliga produkter. Detta kan 

sedan till exempel jämföras med vad de tre grupperna har för åsikter om miljövänliga produkter; 

anser man att dessa produkter är viktiga, så kan det vara så att man beteendemässigt ofta köper 

varor som inte påverkar miljön negativt. Respondenterna fick på denna fråga gradera sig från 1 

till 7, där 1 innebär att de aldrig köper miljövänliga produkter, 7 implicerar att de alltid köper 

miljövänliga varor och 4 är neutralt och betyder att de handlar miljövänligt lika ofta som de inte 

gör det.  

 

Gällande Ekonomi, så kan man se i figur 12 att knappt en tredjedel har graderat sig själva till en 

tvåa, vilket då betyder att en stor del av ekonomerna nästan aldrig köper miljövänliga produkter. 

Är dock även knappt en tredjedel som gett sig själva en femma eller sexa, vilket innebär att en 

stor del ändå köper miljövänligt ganska ofta. Undersöker man figuren för Kemi/Biologi, så kan 

man dock se att en större andel köper miljövänligt, då knappt hälften har graderat sig själva till 

en femma eller sexa. Gällande Omvårdnad, så kan vi i figur 14 se att det alternativ som de flesta 

valt (27,5 %) är 4, vilket då innebär att de köper miljövänligt ungefär hälften av gångerna då de 

handlar varor. En stor del på 22,5 % har även graderat sig själva till en trea, vilket innebär att de 

inte köper miljövänligt så ofta. Dock så har en lika stor del angett sig själva som en femma eller 

sexa, och 5 % menar att de till och med alltid handlar miljövänligt.  
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Figur 12. Hur ofta Ekonomi köper miljövänligt. Figur 13. Hur ofta Kemi/Biologi köper miljövänligt. 

 
                                                   Figur 14. Hur ofta Omvårdnad köper miljövänligt. 

 

Vi gjorde även en variansanalys för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan 

utbildningsgrupperna, men då signifikansvärdet blev 0,153 så blir avgörandet att några 

signifikanta skillnader ej existerar. Medelvärdet av respondenternas svar blev dock ändå högst 

för Kemi/Biologi, och lägst för Ekonomi. (Se bilaga 22). 

 

Härnäst så ville vi veta hur ofta respondenterna i verkligheten köper Fair Trade-produkter, och 

även här kan man exempelvis jämföra detta med deras åsikter om Fair Trade, om de anser att 

Fair Trade-varor är viktiga eller inte viktiga. Tycker de att Fair Trade står för något viktigt, så 

kan det innebära att de ofta köper varor som är Fair Trade-märkta. Även här fick respondenterna 

gradera sig från 1 till 7, där 1 betyder att de aldrig inhandlar Fair Trade-varor, och 7 innebär att 

de alltid köper dessa varor.  

 

När man undersöker figur 15, så kan man lätt se att en tredjedel av Ekonomi aldrig köper varor 

som är fair Trade, och att drygt 40 % har graderat sig själva till en tvåa eller trea, vilket innebär 

att väldigt många i utbildningsgruppen Ekonomi inte köper Fair Trade-märkta varor ofta. Enligt 

figur 16 så är det även många av Kemi/Biologi som aldrig köper varor som är Fair Trade, 
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nämligen 25 %. Även här så har drygt 40 % av respondenterna graderat sig till en tvåa eller trea, 

så deras beteendemönster liknar ekonomernas; många av Kemi/Biologi köper inte heller fair 

Trade-märkta varor ofta. I figur 17 så tydliggörs att det inte är en lika stor del av Omvårdnad 

som aldrig köper Fair Trade-varor, enbart 17,5 % har angett att de aldrig gör det. Emellertid så 

har häften av Omvårdnad graderat sig till en tvåa eller trea, så inte heller respondenterna som 

studerar omvårdnad köper Fair Trade-produkter ofta.  

 

 
Figur 56. Hur ofta Ekonomi köper Fair Trade.                    Figur 16. Hur ofta Kemi/Biologi köper Fair Trade. 

 

 
                                                   Figur 17. Hur ofta Omvårdnad köper Fair Trade. 

 

Även här utfördes en variansanalys för att utröna i fall det fanns signifikanta skillnader, men 

några sådana fanns ej mellan utbildningsgrupperna, då signifikansvärdet blev 0,324. När vi 

undersökte medelvärdet så kunde vi dock ändå återigen se att medelvärdet var högst för 

Kemi/biologi och lägst för Ekonomi. (Se bilaga 23).  

 

Hur ofta respondenterna återvinner är också en viktig fråga, och deras svar kan exempelvis 

jämföras med deras åsikter om återvinning. Om återvinning anses vara viktigt för en respondent, 

skulle det kunna innebära att återvinning ofta utförs av denna person. Återigen så fick 

respondenterna gradera sig från 1 till 7. 1 betyder att respondenterna aldrig återvinner, och 7 
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innebär att de alltid gör det. Om man analyserar figurerna 19, 20 och 21 så kan man se att en stor 

del av varje utbildningsgrupp återvinner ofta. Av Ekonomi, så har 64,6 % graderat sig till en 

femma, sexa eller sjua, medan samma siffra för Kemi/Biologi och Omvårdnad är 88,9 % 

respektive 80 %.  

 

 
Figur 18. Hur ofta Ekonomi återvinner.                         Figur 29. Hur ofta Kemi/Biologi återvinner. 

 

 
                                                   Figur 20. Hur ofta Omvårdnad återvinner. 

 

För att se i fall det fanns några signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna, så 

genomförde vi en variansanalys. Vårt resultat i tabell 18 visar en signifikansnivå på 0,012, vilket 

betyder att H0 kan förkastas och H1 accepteras. Detta medför att det faktiskt finns signifikanta 

skillnader mellan utbildningsgrupperna, gällande hur ofta man återvinner.  

 

Tabell 18. Variansanalys gällande hur ofta de olika utbildningsgrupperna återvinner. 

   Frihetsgrad F Sig. 
KöpÅtervinning * utbildning Mellan grupper (kombinerad) 2 4.621 .012 

 Inom grupper  121    

 Total  123   
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För att undersöka mellan vilka grupper den signifikanta skillnaden fanns, så gjorde vi därefter ett 

Scheffe-test, och såg att skillnaden fanns mellan Ekonomi och Kemi/Biologi. Efter en analys av 

medelvärdena för de olika grupperna, upptäckte vi att Ekonomi har ett medelvärde på 5,00 och 

att Kemi/Biologi har ett medelvärde på 6,03. Det finns alltså en essentiell skillnad mellan dessa 

grupper, och det är tydligt att de respondenter som studerar kemi eller biologi återvinner oftare 

än de som studerar ekonomi. (Se bilaga 24). 

 

Vi ville även veta hur ofta respondenterna donerar pengar till välgörenhet, och enligt tabellen 

nedan, så tydliggörs det att många av ekonomerna (37,5 %) aldrig skänker bort pengar till 

välgörenhet. Det är dock även procentmässigt lika många som donerar pengar en till några 

gånger per år. Gällande Kemi/Biologi så är det också många som aldrig donerar pengar (30,6 %), 

men 50 % av respondenterna skänker i stället pengar en till några gånger per år. Dessutom, så 

många som 8,3 % donerar pengar några gånger per månad. Procentsiffran för de som aldrig 

donerar pengar är hög även för Omvårdnad (35 %), men det är samtidigt 47,5 % som skänker 

pengar en till några gånger per år. 

Tabell 19. Hur ofta de olika utbildningsgrupperna donerar pengar. 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent  Kumulativ procent 
ekonomi Giltig aldrig 18 37.5 37.5 37.5 

  en gång på några år 9 18.8 18.8 56.3 

  en gång per år 8 16.7 16.7 72.9 

  några gånger per år 10 20.8 20.8 93.8 

  några gånger per månad 3 6.3 6.3 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig aldrig 11 30.6 30.6 30.6 

  en gång på några år 4 11.1 11.1 41.7 

  en gång per år 6 16.7 16.7 58.3 

  några gånger per år 12 33.3 33.3 91.7 

  några gånger per månad 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig aldrig 14 35.0 35.0 35.0 

  en gång på några år 5 12.5 12.5 47.5 

  en gång per år 6 15.0 15.0 62.5 

  några gånger per år 13 32.5 32.5 95.0 

  några gånger per månad 2 5.0 5.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

Som följdfråga, så var vi intresserade av att veta vilken organisation som respondenterna skänkt 

bort pengar till, om de nu gjort det. Gällande Ekonomi, så fick vi reda på att de flesta donerat 

pengar till organisationer som inriktar sig på barn eller mänskliga rättigheter. För Kemi/Biologi 

blev svaret i stället föreningar som riktar in sig på barn, bekämpning av sjukdomar alternativt 

mänskliga rättigheter. När vi undersökte till vilka organisationer Omvårdnad skänker pengar till, 
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så blev resultatet föreningar som stöder barn, bekämpar sjukdomar eller kämpar för mänskliga 

rättigheter. (Se bilaga 25). 

 

Härnäst så ville vi få ökad kunskap angående i vilken grad respondenterna bryr sig om 

produkters ursprung när de konsumerar. Här fick återigen respondenterna gradera sig från 1 till 

7, där 1 betyder att de bryr sig om produkters ursprung i låg grad, och 7 innebär att de bryr sig i 

hög grad. Av de som studerar ekonomi, så ser man i figur 22 att 33,3 % graderade sig själva som 

en trea och 22,9 % graderade sig själva som en fyra. Detta innebär att många av ekonomerna 

anser att de bryr sig i relativt låg grad, alternativt förhåller sig neutrala. Gällande Kemi/Biologi så 

tydliggörs det i stället i figur 23 att drygt 50 % graderat sig själva som en femma eller sexa, 

vilket då implicerar att denna utbildningsgrupp bryr sig i relativt hög grad. Om man undersöker 

figur 24, så syns det att 15 % av Omvårdnad förhåller sig neutrala, medan 40 % bryr sig i relativt 

låg grad och ytterligare 40 % i stället bryr sig i relativt hög grad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. I vilken grad Ekonomi bryr sig om                Figur 22. I vilken grad Kemi/Biologi bryr sig om 

Produktursprung.                                                          produktursprung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 23. I vilken grad Omvårdnad bryr sig om 

produktursprung. 
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För att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan utbildningsgrupperna, så verkställde 

vi en variansanalys. Tabell 20 visar en signifikansnivå på 0,024, vilket betyder att H0 kan 

förkastas och H1 accepteras. Detta har till följd att det faktiskt finns signifikanta skillnader 

mellan utbildningsgrupperna, angående i vilken grad man bryr sig om produktursprunget.  

 

Tabell 20 Variansanalys gällande i vilken grad de olika utbildningsgrupperna bryr sig om produktursprunget. 

   Frihetsgrad F Sig. 
produktursprung * utbildning Mellan grupper (Kombinerad) 2 3.853 .024 

 Inom grupper  121   

 Total  123   

 

Då vi ville ta reda på mellan vilka grupper denna signifikanta skillnad existerade, så utförde vi 

därefter ett Scheffe-test, och vi upptäckte att skillnaden fanns mellan Ekonomi och Kemi/Biologi. 

Efter en analys av medelvärdena för de olika grupperna, fann vi att Ekonomihar ett medelvärde 

på 3,44 och att Kemi/Biologi har ett medelvärde på 4,39. Det finns alltså en vital skillnad mellan 

dessa grupper, och det är tydligt att Kemi/Biologi bryr sig i högre grad om produktursprunget än 

vad Ekonomi gör. (Se bilaga 26). 

 

Vi ville därefter veta i vilken grad respondenterna faktiskt har kunskap om vilka produkter det är 

som påverkar miljön negativt. Även här fick respondenterna gradera sig från 1 till 7, där 1 

betyder att ens kunskap är låg och 7 betydera att kunskapen är hög. Gällande Ekonomi, så ser 

man i figur 25 att drygt 55 % graderat sig själva till en tvåa eller trea, så många av ekonomerna 

anser att deras kunskap om vilka produkter som påverkar miljön negativt är ganska dålig. Dock 

så anser en del att deras kunskap är relativt hög, då knappt 20 % graderat sig själva till en 

femma. Om man i stället undersöker figur 26, som visar hur hög kunskapen är för Kemi/Biologi, 

så ser man att det är drygt 40 % som graderat sig själva till en femma eller sexa, så deras 

kunskap om vilka produkter som är dåliga för miljön, verkar vara högre. Analyserar man figur 

27, som tydliggör hur hög kunskap Omvårdnad har, så syns det att antal personer som graderat 

sig själva till 1, 2, 3, 4 eller 5 är nästan lika många per alternativ, så spridningen på kunskap är 

väldigt stor.  
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Figur 24. I vilken grad Ekonomi har kunskap om                Figur 25. I vilken grad Kemi/biologi har kunskap om 

vilka produkter som påverkar miljön negativt.                     vilka produkter som påverkar miljön negativt. 

 

 
                                             Figur 26. I vilken grad Omvårdnad har kunskap om        

                                             vilka produkter som påverkar miljön negativt. 

 

Vi utförde efteråt en variansanalys, för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan 

utbildningsgrupperna, men då signifikansvärdet blev 0,078 så hittar vi inga bevis på att 

förekommer några sådana. Då man även skulle kunna använda en signifikansnivå på 0,1, så 

skulle man emellertid kunna säga att det finns en svag signifikansnivå. Om man undersöker 

medelvärdena, så blev det för Ekonomi 3,19, för Omvårdnad blev det 3,30 och för Kemi/Biologi 

blev det 4,00. Så det finns ändå relativt stora skillnader mellan utbildningsgrupperna, även om 

signifikansen är väldigt svag. (Se bilaga 27). 

 

Härnäst ville vi få ökad kunskap kring hur många av respondenterna det är som köper produkter 

som de vet är negativa för miljön, så att vi senare kan jämföra kunskaper med det faktiska 

beteendet – det vill säga, till exempel avgöra i fall hög kunskap betyder att miljöfarliga produkter 

inte köps, eller i fall kunskapen inte har någon avgörande betydelse för beteendet. Enligt tabell 
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21 nedan, så syns det tydligt procentmässigt att Ekonomi och Omvårdnad svarat väldigt lika. 

Cirka två tredjedelar av båda utbildningsgrupperna menar att de köper varor som är dåliga för 

miljön, trots att de vet att produkterna inte är miljövänliga. Ungefär en tredjedel av båda 

utbildningsgrupperna har emellertid angett att de inte köper varor som är miljöfarliga, om de vet 

att varorna är negativa för miljön. Angående Kemi/Biologi, så har enbart drygt 40 % fastställt att 

de handlar miljöfarliga varor, trots att de vet om deras negativa effekter på miljön. Detta medan 

knappt 60 % angett att de inte skulle köpa miljöfarliga produkter, om de visste om de negativa 

påverkningarna. 

 

Tabell 21. Om utbildningsgrupperna köper produkter som de vet påverkar miljön negativt. 

 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 15 31.3 31.3 31.3 

  ja 33 68.8 68.8 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 21 58.3 58.3 58.3 

  ja 15 41.7 41.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 13 32.5 32.5 32.5 

  ja 27 67.5 67.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

Om det var så att respondenterna köper miljöfarliga produkter trots att de vet om de negativa 

effekterna, så ville vi veta vad det är för faktorer som påverkar deras beteende. De flesta i 

Ekonomi hade svarade att de köper miljöfarliga produkter trots att de vet om de negativa 

effekterna, då dessa varor är billigare och mer lättillgängliga. En del hävdade även att smaken 

var bättre. Gällande Omvårdnad och Kemi/Biologi, så ansåg även dessa utbildningsgrupper att de 

köpte dessa varor trots de negativa effekterna, då de var billigare och mer lättillgängliga. Dock 

bedömde de inte att smaken var en avgörande faktor. (Se bilaga 28). 

 

En annan fråga som är intressant, var i vilken grad respondenterna vet vilka produkter det är som 

har koppling till barnarbete. Detta ville vi veta då en person som är väldigt mycket emot 

barnarbete kan ha en väldigt hög moral och vara etisk i allmänhet, vilket kan innebära att en 

sådan person oftare till exempel köper Fair Trade-produkter.  Återigen så fick respondenterna 

gradera sig från 1 till 7, där 1 betyder att ens kunskap är låg och 7 betyder att kunskapen är hög. 

Om man undersöker figurerna 28, 29 och 30, så ser man tydligt att det procentmässigt är många i 

alla tre utbildningsgrupperna som graderat sig själva till en etta, tvåa eller trea. För Ekonomi är 

den siffran 77 %, för Kemi/Biologi är den 63,6 % och för Omvårdnad är siffran 67,5 %. Detta 

betyder att många, oavsett utbildningsgrupp, inte vet i fall en produkt har koppling till barnarbete 

eller ej.  
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Figur 27. I vilken grad Ekonomi har kunskap om                  Figur 28. I vilken grad Kemi/Biologi har kunskap om 

vilka produkter som har koppling till barnarbete.                  vilka produkter som har koppling till barnarbete. 

 
                                                  Figur 29. I vilken grad Omvårdnad har kunskap om 

                                                  vilka produkter som har koppling till barnarbete. 

 

En variansanalys genomfördes därefter, för att se om det fanns några signifikanta skillnader 

mellan utbildningsgrupperna. Vi fann att signifikansvärdet blev 0,651, så några signifikanta 

skillnader fanns därför ej. Medelvärdet för Ekonomi blev 2,67, för Omvårdnad blev det 2,80 och 

för Kemi/Biologi blev det 2,97. Det finns alltså små skillnader mellan utbildningsgrupperna, och 

Kemi/Biologi har mest kunskap om vilka produkter det är som har koppling till barnarbete. (Se 

bilaga 29).  

 

Även här ville vi veta hur många av respondenterna som köper varor som har koppling till 

barnarbete, trots att de vet om det. Avseendet med att mäta kunskaperna är för att kunna 

undersöka huruvida grad av kunskap påverkar köp av produkter som är producerade under 

barnarbete. En analys av tabell 22 nedan förtydligar att Omvårdnad är den utbildningsgrupp som 

köper mest produkter som har koppling till barnarbete, trots att de vet om det. 37,5 % av de som 

studerar omvårdnad menar nämligen att de handlar varor som har koppling till barnarbete, trots 

att de har kunskap om att barnarbete har förekommit. För Ekonomi är samma siffra 25 %, och för 
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Kemi/Biologi är den 13,9 %. De som studerar kemi eller biologi är därför minst benägna att köpa 

produkter som har koppling till barnarbete, om de vet om att barnarbete har förekommit. 

 

Tabell 22. Om utbildningsgrupperna köper produkter som de vet har koppling till barnarbete. 

 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 36 75.0 75.0 75.0 

  ja 12 25.0 25.0 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 31 86.1 86.1 86.1 

  ja 5 13.9 13.9 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 25 62.5 62.5 62.5 

  ja 15 37.5 37.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

Om det var så att respondenterna handlar varor som har koppling till barnarbete trots att de vet 

om det, så ville vi veta vilka faktorer det är som influerar deras handlingssätt. För alla tre 

utbildningsgrupper, så fick vi reda på att de flesta angett att det är det billiga priset och 

lättillgängligheten som påverkar dem till att ändå köpa produkter där barnarbete förekommit. (Se 

bilaga 30).   

 

Vi ville också veta i vilken grad respondenterna har kunskap om vilka produkter det är som 

kränker producenternas rättigheter, likaså även här för att en person som tänker etiskt i ett 

sammanhang, ofta kan tänka etiskt i allmänhet. Även här fick de medverkande gradera sig själva 

från 1 till 7, där 1 innebär att ens kunskap är låg och 7 betyder att kunskapen är hög. En analys 

av figurerna 30 - 32, ger en insikt som säger att de flesta i de tre olika utbildningsgrupperna inte 

har hög kunskap om vilka produkter det är som kränker producenternas rättigheter. Gällande 

Ekonomi, så har 85,4 % graderat sig själva till en etta, tvåa eller trea, för Kemi/Biologi är siffran 

69,4 % och slutligen så är siffran 80 % för Omvårdnad.  
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Figur 30. I vilken grad Ekonomi har kunskap om            Figur 31. I vilken grad Kemi/Biologi har kunskap om 

vilka varor som kränker producenternas rättigheter.        vilka varor som kränker producenternas rättigheter. 

 

 
                                                 Figur 32. I vilken grad Omvårdnad har kunskap om 

                                                 vilka varor som kränker producenternas rättigheter. 

 

En variansanalys genomfördes efteråt, för att se om det fanns några signifikanta skillnader 

mellan utbildningsgrupperna. Signifikansvärdet blev 0,541, så några signifikanta skillnader fanns 

därför ej. Medelvärdet för Ekonomi blev 2,44, för Kemi/Biologi blev det 2,72 och för 

Omvårdnad blev det 2,40. Några stora skillnader fanns det med andra ord inte mellan grupperna. 

(Se bilaga 31). 

 

Även här ville vi veta hur många av respondenterna som köper varor som kränker 

producenternas rättigheter, trots att de har kunskap om det. Återigen så kan kunskaperna senare 

jämföras med beteendet, så att vi kan tydliggöra i fall hög kunskap betyder att dessa varor inte 

köps, eller om kunskapen inte inverkar på beteendet. Vi kan tydligt se i tabell 23 nedan att de 

olika utbildningsgrupperna i stort sett har svarat likadant. Cirka en fjärdedel menar att de skulle 

köpa produkter som kränker producenternas rättigheter, trots att de vet om det. Ungefär tre 

fjärdedelar säger i stället att de inte skulle göra det, om det visste att producenternas rättigheter 

blivit kränkta.  



67 
 

Tabell 23. Om utbildningsgrupperna köper produkter som de vet kränker producenternas rättigheter. 

 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 36 75.0 75.0 75.0 

  ja 12 25.0 25.0 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 28 77.8 77.8 77.8 

  ja 8 22.2 22.2 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 29 72.5 72.5 72.5 

  ja 11 27.5 27.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

Om det var så att respondenterna köper produkter som kränker producenternas rättigheter trots 

att de har kunskap om det, så ville vi även här få kunskap om vilka faktorer det är som påverkar 

deras beteende. Återigen så fick vi för alla tre utbildningsgrupper reda på att de flesta angett att 

det är det billiga priset och lättillgängligheten som påverkar dem till att ändå handla varor som 

kränker producenternas rättigheter. (Se bilaga 32 

5.3.2 Beteendeförändring 

I denna del ska vi presentera fakta som rör hur man skulle kunna förändra beteendet hos de olika 

utbildningsgrupperna, samt se i fall det finns några skillnader de emellan.  

 

Tabell 24. Till vilken grad nedanstående faktorer skulle kunna öka konsumtionen av Fair Trade. 

 

utbildning KonBilligare KonTillgänglig1 KonTillgänglig2 KonSmak Konkvalitet konFörpackning KonInformation KonReklam 

ekonomi 5,5625 5,0833 5,1042 4,9375 5,0833 3,6667 5,5417 4,9375 

kemi/ 

biologi 
5,3056 5,4722 5,4444 4,9444 5,0000 3,5000 5,4722 4,6111 

omvårdnad 5,8250 5,6750 5,3000 4,1250 3,8000 3,1750 5,5500 5,2000 

Total 5,5726 5,3871 5,2661 4,6774 4,6452 3,4597 5,5242 4,9274 

 

 

För att kunna ta reda på vad det är som har mest påverkan på en eventuell konsumtionsökning av 

Fair Trade-produkter, har vi listat upp åtta olika faktorer som konsumenterna brukar överväga 

vid ett köp. På en skala från 1 till 7 där 1 ”stämmer inte alls” och 7 ”stämmer helt och hållet”, får 

respondenterna utvärdera sig själva för att se hur påståendena överensstämmer med deras 

uppfattningar. Självklart är vi medvetna om att det kan finnas ytterligare faktorer som kan 

påverka köpbeteendet, som till exempel trevlig personal, fräscha lokaler, storleken på butiken 

och så vidare. Men i detta arbete vill vi fokusera mer på faktorer som skiljer Fair Trade-

produkter från andra etiska och normala produkter. Syftet är då att smala ner respondenternas 
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tankemönster, så att de tänker på ett ungefär samma sätt när de svarar på frågorna. På så sätt kan 

vi minska variationen i svaren.  

Utifrån medelvärdet för grupperna så kan vi se att Fair Trade-produkternas förpackningar har 

minst påverkan på ökningen av konsumtionen (medelvärdet är 3,46). Det innebär att mer 

tillfredsställande förpackningar sannerligen inte kommer att stimulera köp av Fair Trade-

produkter. Det som stimulerar konsumtion mest är billigare priser (medelvärdet är 5,57), mer 

information om Fair Trade-produkter (medelvärdet är 5,52) och bättre tillgänglighet till butiker 

som säljer Fair Trade-produkter (medelvärdet är 5,39). Att det är lättare att hitta Fair Trade-

produkter i butiken, mer reklam, bättre kvalitet och bättre smak på produkterna bidrar också till 

en ökning av konsumtionen, men till en lägre grad än ovannämnda faktorer.  

Enligt en variansanalys (se bilaga 33) så är alla respondenterna eniga om vilka produkter som har 

mest och vilka produkter som har minst påverkan, eftersom vi inte hittar några signifikanta 

skillnader mellan grupperna, förutom när det gäller kvalitet och smak. Med en signifikansnivå på 

0,003 är vi säkra på att det finns minst en grupp som skiljer sig från de andra grupperna, och med 

hjälp av ett Scheffe-test (se bilaga 34) så kan vi konstatera att det är Omvårdnad som tycker att 

bättre kvalitet inte har lika mycket påverkan på konsumtionsökningen av Fair Trade-produkter, 

som vad andra grupper tycker (sig. = 0,007 och sig. = 0,021). Detta kan vara tecken på att 

Omvårdnad redan är nöjda med kvaliteten på Fair Trade-produkterna, och därför anser de att 

förändringar på kvaliteten varken ökar eller minskar deras konsumtion. Det kan också vara 

tecken på att Omvårdnad inte bryr sig om kvaliteten på Fair Trade-produkterna tillräckligt 

mycket, så att denna faktor inte skulle påverka deras konsumtionsvana. Förutom kvalitet så ser vi 

även att det finns en mycket svag skillnad mellan grupperna när det gäller smak, även om denna 

skillnad inte är statistiskt signifikant (sig. = 0,065) (se bilaga 33). Med en skillnad på 0,8 i 

medelvärdet (se bilaga 34), så ser vi att Omvårdnad inte heller tycker att bättre smak skulle öka 

deras konsumtion av Fair Trade-produkter. Det är samma argument som för kvalitet gällande 

Fair Trade-produkter; att respondenterna kanske redan är nöjda med smaken, eller att de inte bryr 

sig tillräckligt mycket för att det skulle göra någon skillnad.  

Tabell 25. Vilken grad är du intresserad av mer information om etiska produkter? 

 

utbildning Medelvärde N Standardavvikelse 

ekonomi 4,1042 48 1,74111 

kemi/ biologi 4,5556 36 1,57561 

omvårdnad 4,7000 40 1,58842 

Total 4,4274 124 1,65364 

 

På frågan huruvida studenterna är intresserade av mer information om etiska produkter så är 

medelvärdena väldigt lika mellan utbildningsgrupperna. Alla grupper uppvisar en neutral grad av 

intresse för mer information där Omvårdnad har det högsta medelvärdet (m = 4.7) och Ekonomi 
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visar det lägsta medelvärdet (m = 4,1). Trots att de här medelvärdena inte är så höga och 

variansanalysen inte markerar några signifikanta skillnader mellan grupperna (sig. = 0,209) (se 

bilaga 35), så visar det ändå att Kemi/Biologi och Omvårdnad vill få mer information. Detta 

resultat verkar vara konsistent med graden av kurser som kan relateras till etiska frågor, eftersom 

vi har också samma ordning där, då Omvårdnad visar det högsta resultatet och Ekonomi visar det 

lägsta resultatet. 

Tabell 26. Skulle du gå på föreläsningar om de finns tillgängliga? 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 

ekonomi Giltig nej 8 16,7 16,7 16,7 

  ja 11 22,9 22,9 39,6 

  vet inte 29 60,4 60,4 100,0 

  Total 48 100,0 100,0  

kemi/ biologi Giltig nej 10 27,8 27,8 27,8 

  ja 11 30,6 30,6 58,3 

  vet inte 15 41,7 41,7 100,0 

  Total 36 100,0 100,0  

omvårdnad Giltig nej 2 5,0 5,0 5,0 

  ja 10 25,0 25,0 30,0 

  vet inte 28 70,0 70,0 100,0 

  Total 40 100,0 100,0  

 

Att vara intresserad av information och att verkligen gå på föreläsningar för att få information 

kan skilja sig från varandra. Även när statistiken visar en svag trend på att de flesta skulle vilja 

ha mer information om etiska frågeställningar, så råder det en tveksamhet när tid måste 

spenderas på föreläsningar. Faktum är att de flesta av respondenterna inte vet om de vill eller inte 

vill gå på föreläsningar, då 60,4 % av Ekonomi, 30,6 % av Kemi/Biologi och 70 % av 

Omvårdnad valt ”Jag vet inte”-alternativet, vilket utgör nästan 60 % av urvalet av studenter. 

Detta är ett resultat av trade-off, där fördel (få mer information) övervägs med ansträngningar 

(spendera tid på föreläsningar), och eftersom respondenterna på en kort tid inte hunnit bestämma 

sig så väljer de flesta att avstå från att svara, vilket motsvarar alternativet ” Jag vet inte” då den 

representerar det neutrala mellan ”Ja”- och ”Nej”-svaren.  
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Tabell 27. Om fler föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair Trade-produkter 

 

utbildning Medelvärde N Standardavvikelse 

ekonomi 3,9583 48 1,73767 

kemi/ biologi 4,2500 36 1,84197 

omvårdnad 4,7000 40 1,32433 

Total 4,2823 124 1,66534 

 

För att hitta en eventuell förklaring till ovanstående faktorer, nämligen intresse för mer 

information och gå på föreläsningar, får studenterna själva utvärdera påverkan av föreläsningar 

på konsumtionen av Fair Trade-produkter. Trots att en variansanalys inte visar någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna (sig. = 0,113, se bilaga 36), så ser vi ändåsamma mönster 

som vi upptäckte i den tidigare frågan om mer information (fråga 45); att Ekonomi har det lägsta 

medelvärdet (3,96) och dessutom ligger mycket nära den neutrala nivån, medan Omvårdnad har 

det högsta medelvärdet (4,7). Detta resultat bekräftar än en gång beteendetrenden i relationen 

mellan information i form av föreläsningar och konsumtion, som hela tiden varit stabilt, där 

Omvårdnad visat en högre grad än andra grupper och Ekonomi visat en lägre grad än andra 

grupper (Omvårdnad > Kemi/Biologi > Ekonomi). Denna relation visas via resultaten på frågorna 

28, 29, 45 och 46. Att ett och samma resultat uppreppas flera gånger och på olika frågor är ett bra 

tecken, då sannolikheten för att trenden beror på felmätning eller slumpen då borde vara 

minimal. 

 

Tabell 28. Vad som skulle öka konsumtionen av Fair Trade-produkter 

Vad skulle öka din konsumtion av Fair Trade-produkter?  N 
Billigare Pris 55 
Mer Tillgänglighet 26 
Bättre Smak 6 
Kända Märke 0 
Tillfredstälande Förpackning 1 
Bättre Kvalitet 11 
Förhållandena vid produceringen 1 
Mer Information 63 

 

För att vara mer objektiv, får respondenterna i sista frågan ange två faktorer som de själva tror 

bidrar mest till att öka deras konsumtion av Fair Trade-produkter. Dessa faktorer har vi sedan 

grupperat i åtta olika kategorier, vilket kan ses i tabell 28. Resultatet blir att de flesta av 

respondenterna (38,6 %, n = 63) faktiskt tycker att mer information skulle ha den största 

betydelsen för att förändra deras konsumtionsbeteende. Billigare priser är den näst mest 

påverkande faktorn med 34 % och tillgängligare produkter utgör 20 % av svaren. Detta resultat 

är mycket viktigt eftersom vi i arbetet vill stimulera en konsumtion av Fair Trade-produkter 

liksom andra etiska produkter, genom att tillhandahålla bättre förståelse om produkter och dess 

ursprung. 
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5.4 Interaktions- och korrelationsanalys mellan olika variabler. 

5.4.1 Interaktionsanalys 

Vi har i arbetet främst använt oss av variansanalyser med Scheffe som uppföljningstest, för att 

försöka hitta skillnader mellan grupperna, baserat på utbildning som den enda oberoende faktorn. 

Problemet är då att även om vi hittar skillnader, så kan vi inte veta om utbildning är den enda 

faktorn som påverkar svaren. Vi kan inte heller utesluta andra faktorer som också kan ha 

påverkan på respondenternas attityd och beteende, och därmed påverkar hur respondenterna 

svarar. Ett exempel är att om vi får ett högt medelvärde gällande graden av vad respondenterna 

anser om återvinning (m = 5,87), så kan vi inte säga att det är just utbildning som gör att 

respondenterna anser att återvinning är viktigt. Utifrån demografiska frågor för att skapa en 

profil av respondenterna, så är vi mest intresserade av tre andra faktorer som vi vet skiljer sig 

från grupp till grupp, och som kan tänkas påverka hur respondenterna svarar, då de ofta nämns i 

teori och forskning om attityd och beteende. De faktorerna är kön, inkomst och ålder, där ålder 

även har orsakat skillnader i hur länge respondenterna har studerat.  

Med fyra faktorer i åtanke vill vi testa vilken/vilka av de oberoende faktorerna det är som har 

effekt på respondenternas svar, och även kombinationseffekter av flera oberoende faktorer 

betraktas i det här fallet. Det som vi testar är då direkta frågor gällande etisk konsumtion och Fair 

Trade, som har mest betydelse för vår tolkning av resultatet senare i arbetet.  

I en tidigare del av arbetet (1.5) har vi kommit fram till att det finns skillnader mellan grupperna 

angående i vilken grad de själva anser sig handla etiskt, då vi har en signifikansnivå på 0,003 

samt att respondenterna anser själva att de handlar etiskt i lägre grad (Ekonomi m = 

3,1,Omvårdnad m = 2,65 och Kemi/Biologi m = 3,86). Det som vi inte vet är vilka faktorer som 

orsakar skillnaderna, och vilka faktorer som har den största påverkan på dessa svar. För att ta 

reda på detta använder vi Univariate Analysis of Variance (se bilaga 37) som visar att inkomst 

har den största påverkan på i vilken grad respondenterna anser sig handla etiskt, med en 

signifikansnivå på 0,022. Här visar det även att utbildning har lägre grad av påverkan med en 

signifikansnivå på 0,094. Kön, ålder och andra kombinationsfaktorer har däremot ingen påverkan 

på graden av etisk konsumtion gällande respondenterna.   

När det gäller kännedom angående Fair Trade, så vet vi från tidigare analys att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan grupperna (sig. = 0,947) och att alla respondenterna anser 

sig känna till Fair Trade i låg grad med ett medelvärde på 3,3, på en skala från 1 till 7. Univariate 

Analys of Variance visar att inkomst och utbildning själva inte länge har någon påverkan på den 

låga graden av kännedom gällande Fair Trade, med en signifikansnivå på 0,812 respektive 0,679 

(se bilaga 38). Endast när dessa faktorer kombineras tillsammans, så blir det en låg 

signifikansnivå (sig. = 0,039) som tyder på att kombinationen har en påverkan på svaren. 

Analysen visar inga andra faktorer/kombinationer som har en lägre signifikansnivå än 0,1, vilket 

betyder att det enda som orsakar den låga kännedomen rörande Fair Trade, är en kombination av 

inkomst och utbildning.  



72 
 

Vi vet också att även när respondenterna tror att de känner till Fair Trade i ganska låg grad, är de 

eniga om att Fair Trade är ganska viktigt (m = 5,38), vilket vi redan nämnt tidigare. Även här så 

visar Univariate Analysis of Variance att inkomst har en svag påverkan på hur viktigt 

respondenterna anser att Fair Trade är (sig. = 0,064, se bilaga 39). Enbart utbildning har ingen 

påverkan, men tillsammans med kön och ålder, så har utbildning en betydelse som bidrar till att 

Fair Trade anses vara ganska viktigt för respondenterna (sig. = 0,04 respektive 0,073). 

När det gäller att köpa Fair Trade-produkter så köper respondenterna i ganska låg grad (m= 2,67) 

och det finns inga skillnader mellan grupperna. Varken inkomst, utbildning, kön, ålder, eller 

kombinationer av dessa faktorer, har bevisats kunna påverka detta resultat då Univariate 

Analysis of Variance visar signifikansnivåer som alla är långt över 0,05 (se bilaga 40). 

Eftersom vi i detta arbete försöker hitta en lösning, nämligen mer information via utbildning, för 

att stimulera konsumtionen av Fair Trade produkter liksom andra etiska produkter, så är vi 

mycket intresserade av att veta vilka faktorer det är som kan påverka graden av intresse för mer 

information och graden av konsumtionsökning på grund av flera föreläsningar. Vi vet via 

tidigare test att respondenterna är ganska neutrala (m = 4,4 respektive m = 4,3), och att det inte 

finns några signifikanta skillnader mellan olika utbildningsgrupper. Multivariate Analysis of 

Variance visar att det finns flera oberoende faktorer som kan påverka detta neutrala resultat (se 

bilaga 41). När det gäller grad av intresse för mer information så påverkas det av utbildning (sig. 

= 0,039), en kombination av kön och utbildning (sig. = 0,009), en kombination av kön och 

inkomst (sig. = 0,007), samt en kombination av utbildning och inkomst (sig. = 0,017). Att 

respondenterna tror att fler föreläsningar skulle öka konsumtionen har påverkats av utbildning 

(sig. = 0,053), inkomst (sig. = 0,029), en kombination av kön och utbildning (sig. = 0,03) samt en 

kombination av kön och inkomst (sig. = 0,05).  

5.4.2 Korrelationsanalys 

Vi har fram tills nu tagit reda på om det finns skillnader i svaren mellan utbildningsgrupperna, 

det vill säga, skapat en generell bild, och fastställt vilka faktorer som har en påverkan på svaren. 

Vi har alltså försökt hitta orsakerna. Det sista som vi behöver göra för att kunna dra generella 

slutsatser och även ge rekommendationer, är att testa om det finns samband mellan olika 

variabler. Här testar vi tre olika samband. Det första är samband mellan kunskap, attityd och 

beteende; och där ingår frågor om vad respondenterna anser sig veta om Fair Trade, vad 

respondenterna tycker om Fair Trade, samt i vilken grad de köper Fair Trade-produkter. Det 

andra sambandet är mellan etisk konsumtion och kunskap om etik; där ingår frågor om i vilken 

grad respondenterna anser sig handla etiskt, i vilken grad respondenterna har kurser som handlar 

om etik och i vilken grad de är intresserade av mer information om etiska frågor. Sist men inte 

minst, är sambandet mellan i vilken grad respondenterna har kurser om etik och i vilken grad de 

själva anser att fler föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair Trade-produkter.  
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Tabell 29. Samband 1: kännedom om Fair Trade vs åsikter om Fair Trade vs Köp av Fair Trade-produkter. 

  kännedom KöpFtprodukter Ftåsikter 

kännedom Pearson Correlation 1 ,402
** ,155 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,085 

 N 124 124 124 

KöpFtprodukter Pearson Correlation ,402
** 1 ,297

** 

 Sig. (2-tailed) ,000  ,001 

 N 124 124 124 

Ftåsikter Pearson Correlation ,155 ,297
** 1 

 Sig. (2-tailed) ,085 ,001  

 N 124 124 124 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 

Pearsons korrelationsanalys mellan kännedom om Fair Trade, åsikter om Fair Trade och köp av 

Fair Trade-produkter visar att det finns statistiska samband mellan variablerna. För det första, 

korrelationen mellan kännedom och åsikter är 0,155 och den statistiska signifikansen gällande 

denna korrelation är 0,085, vilket tyder på en mycket svag eller ingen korrelation mellan 

variablerna. Detta kan tolkas som att ha kännedom om Fair Trade inte nödvändigtvis behöver 

betyda att man har en positiv/negativ attityd gällande Fair Trade. Korrelationen mellan 

kännedom och köp av Fair Trade-produkter är däremot mycket starkt och positivt 

(koefficient=0,402) med en signifikansnivå på 0,000. Denna korrelation innebär att respondenter 

som känner till Fair Trade bra, även köper Fair Trade-produkter i ganska hög grad. Även 

respondenter som har en bra attityd gällande Fair Trade köper Fair Trade-produkter i en 

någorlunda hög grad, då Pearsonanalysen visar en positiv korrelation mellan åsikter och köp av 

produkter (koefficient= 0,297), med en signifikansnivå på 0,001.  

 

Tabell 30.  Samband 2: handla etiskt vs kurser om etiska frågor vs mer information om etik. 

  handlaEtiskt kurser MerInformation 

handlaEtiskt Pearson Correlation 1 ,249
** ,374

** 

 Sig. (2-tailed)  ,005 ,000 

 N 124 124 124 

kurser Pearson Correlation ,249
** 1 ,181

* 

 Sig. (2-tailed) ,005  ,044 

 N 124 124 124 

MerInformation Pearson Correlation ,374
** ,181

* 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,044  

 N 124 124 124 
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Ovanstående korrelationstabell visar att i den grad respondenterna anser sig handla etiskt har ett 

klart samband med antal kurser om etik de har under sin utbildning (sig. = 0,005) och att 

sambandet är positivt (koefficient = 0,249). Det vill säga, de som handlar etiskt har fler kurser 

som kan relateras till etiska frågor. Även här kan man se statistiskt att i den grad man handlar 

etiskt har en positiv korrelation med i vilken grad respondenterna är intresserade av information 

(sig. = 0,000), och att sambandet är ganska starkt (koefficient = 0,374). Detta innebär att de som 

anser sig handla etiskt definitivt vill ha mer information gällande etiska frågor. Sambandet 

mellan i vilken grad man har kurser angående etiska frågor och i vilken grad man har intresse av 

mer information, är också positivt korrelerat, då vi har en signifikansnivå på 0,044 och 

koefficient på 0,181. Det vill säga, de som har haft kurser om etiska frågor är positiva gällande 

att få mer information om etik.  

 

Tabell 30.  Samband 3: mer information om etik vs fler föreläsningar skulle öka konsumtion av Fair Trade. 

 

Correlations    

  MerInformation ÖkaKonFöreläsning 

MerInformation Pearson Correlation 1 ,591
** 

 Sig. (2-tailed)  ,000 

 N 124 124 

ÖkaKonFöreläsning Pearson Correlation ,591
** 1 

 Sig. (2-tailed) ,000  

 N 124 124 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

När det gäller sambandet mellan intresse för mer information om etiska frågor och att fler 

föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair Trade-produkter, så visar Pearsons 

korrelationsanalys att korrelationen mellan variablerna är 0,591 och att den statistiska 

signifikansnivån är 0,000. Detta bekräftar att intresse för mer information är signifikant och 

positivt relaterade till en möjlig ökning av konsumtion på grund av fler föreläsningar. Dessutom 

ligger korrelationen på en ganska hög nivå, det vill säga, de som vill ha mer information tycker 

absolut att fler föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair Trade-produkter. 
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6. Analys 
I detta kapitel så ska vi redovisa vår diskussion gällande den empiri som vi har samlat in, med 

hjälp av vår enkätundersökning. Analysen kommer att ha vår teoridel som underlag, så att vi på 

bästa sätt senare ska kunna dra korrekta slutsatser. 

 

Syfte med studien är att få en djupare förståelse beträffande studenternas konsumtionsvana och 

attityder gällande Fair Trade, samt att undersöka huruvida om det ligger ett samband mellan 

vilken utbildning man har och hur etiskt man handlar. Eftersom forskning om just den unga 

generationen av konsumenter, det vill säga studenter, gällande konsumtionen av Fair Trade-

produkter, med utbildning som grund, är relativt nytt, så är det viktigt att kunna fastställa en 

profil av respondenterna. Resultatet som vi har kommit fram till visar att det finns endast mycket 

små eller inga skillnader när det gäller livssituation och inköpsvanor mellan olika 

utbildningsgrupper av respondenter. Detta är mycket bra för vår studie, då vi kan utesluta många 

faktorer som till exempel typ av boende och geografiska skillnader, som kan påverka 

respondenternas attityd angående konsumtion och konsumtionsbeteende. Dock finns det 

fortfarande tre andra faktorer förutom utbildning som skiljer utbildningsgrupperna åt, nämligen 

kön, ålder och inkomst. Dessa har vi noggrant tagit hänsyn till genom olika interaktionsanalyser, 

för att fastställa vilka som har och vilka som inte har påverkan på svaren.  

Gällande i vilken grad respondenterna anser sig konsumera etiskt, så hittar vi ett mönster där 

Kemi/Biologi visar den högsta graden och Ekonomi visar den lägsta graden. En notering är att 

graden av etisk konsumtion utifrån vad respondenterna själva anser, generellt sätt är ganska låg, 

vilket innebär att det finns både utrymme och möjlighet för att förbättra konsumtionsbeteendet. 

Resultatet visar även att Kemi/Biologi har bättre åsikter angående miljövänliga produkter och 

återvinning, även om skillnaderna är små, vilket tyder på att Kemi/Biologi inte bara är bättre 

gällande konsumtion, de är även bättre när det gäller andra etiska handlingar. Frågan som väcks 

här är då vilken/vilka faktorer det är som orsakar det här mönstret? Vi kunde via ett 

interaktionstest visa att det är inkomst som har den största påverkan på att Kemi/Biologi anser sig 

handla mer etiskt än andra grupper av studenter. Det låter ganska rimligt då priset på Fair Trade-

produkter är någorlunda högre än vanliga produkter, även om det som vi tidigare har 

argumenterat, ändå ligger på en acceptabel nivå. Högre inkomst innebär att respondenterna som 

konsumenter har bättre möjlighet att uppfylla högre behov än det fysiologiska behov i Maslow’s 

Hierarchy of Needs (Salomon et al., 2006, s. 99), då en liten skillnad på priset egentligen inte har 

mycket påverkan på deras ekonomiska situation. Vi kan inte glömma att just studenterna är de 

som har det mest kämpigt med ekonomin, vilket bidrar till att priset i många fall är den 

avgörande faktorn till ett beslut. Detta argument förstärks då respondenterna själva fick välja vad 

som är viktigast vid konsumtion, och resultatet visar att priset ligger på topp, tillsammans med 

kvalitet och produkternas smak. 

Att respondenterna själva anser sig ha en låg kännedom om Fair Trade är ingen överraskning, 

med tanke på att dem inte heller är etiska konsumenter. Det som är förvånansvärt är dock att det 
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inte finns några signifikanta skillnader mellan Ekonomi och resterande grupper. Resultatet visar 

också att Ekonomi har samma kunskapsnivå som Kemi/Biologi, och att Omvårdnad kommer på 

andra plats, på en mycket oroande nivå. Vi förmodade i början av arbetet att ekonomer borde ha 

mycket bättre kännedom om Fair Trade, då Fair Trade är kopplat till handel, vilket är ekonomers 

specialitet. En möjlig förklaring till detta kan bildas utifrån Bonnedahl et al. (2007), som 

argumenterar om en mer ansvarsfull ekonomi; att ekonomisering bidrar till att man, speciellt 

ekonomer, sätter ett värde på allt och omräknar allting till vinster och förluster (Bonnedahl et al., 

2007, s. 15). Av denna anledning så fokuserar ekonomiska kurser (på mikronivå) på konsumtion 

från företagarnas synvinkel, och man bryr sig om konsumeter mest för att förstå deras beteende 

på grund av en enda anledning: att kunna maximera köp. På grund av att det finns alldeles för lite 

kunskap om etiska frågor inom handel som lärts ut till studenterna, så finns det utrymme för 

förbättringar, i detta fall mer föreläsningar gällande Fair Trade.  

Att kunna fastställa respondenternas attityd till Fair Trade är en huvudfaktor i vårt arbete. Vi har 

kommit fram till att respondenterna tycker ganska bra om Fair Trade-produkterna, då 

respondenterna är relativt nöjda med kvaliteten, och att priset är lite högt men ändå på en 

acceptabel nivå. Tillgänglighet ligger på en neutral nivå, men information och reklam skulle 

kunna förbättras på ett bättre sätt så att varorna syns bättre. Dessutom är respondenterna positiva 

med Fair Trade’s koncept, eftersom de tänker i ungefär samma bana när det gäller levnadsvillkor 

för producenterna, samt att producenterna skulle behöva skyddas i en relativt hög grad. Dessa 

resultat besvarar den första frågeställningen i vårt arbete: hur är studenternas inställning till Fair 

Trade? Vi kan nu konstatera att respondenterna har en mycket bra inställning till Fair Trade när 

det gäller både produkter och koncept. Denna positiva attityd till Fair Trade-produkter kan på ett 

teoretiskt sätt leda till en ökning av konsumtionen då det finns mycket forskning som kopplat 

attityd till beteende, och använder attityd för att förutsäga beteendet (Salomon et al., 2006, s. 

138, s 144-145).  

Attityder kan ha antingen en Utilitarian function, Value-expressive function, Ego-defensive 

function eller en Knowledge function (Solemon et al., 2010, s. 276). Då Ekonomi och 

Omvårdnad anser att de viktigaste faktorerna vid konsumtion är (med inbördes ordning) smak, 

pris och kvalitet, och Kemi/Biologi anser att (med inbördes ordning) kvalitet, smak, pris är 

viktigast, kan det betyda att Fair Trade-produkter fyller en Utilitarian function, och blir positivt 

bemötta om de har bra kvalitet, smakar bra och har ett rimligt pris. Eftersom Fair Trade-

produkter varken har sämre kvalitet eller smakar sämre än andra produkter, innebär det att de 

faktorerna inte är ett problem. Dock som vi tidigare har nämnt så är priset lite högre, vilket kan 

leda till en sämre attityd. Vi tror även att Fair Trade fyller en Value-expressive function på grund 

av att Fair Trade-produkter är etiska produkter. Många konsumenter vill nog att andra ska tycka 

att de är etiska och moraliska, och köper Fair Trade-produkter för att visa att de är just etiska och 

moraliska personer.  För att kunna förändra folks attityder kring Fair Trade, så kan det därför 

vara en bra idé att utgå ifrån att Fair Trade-produkter fyller dessa två funktioner. Dock kan Fair 

Trade-produkter för en person ha en Utilitarian function, medan de för en annan kan ha en 
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Value-expressive function. Detta betyder att om man ska ändra folks attityder, så måste sättet 

man gör det på, anpassas efter de specifika personerna.  

I enlighet med Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1980) som säger att attityden 

består av beteendemässiga uppfattningar och värderingar av resultat, så ser vi i vår studie att en 

positiv attityd till Fair Trade bildas på grund av två faktorer: kunskap om Fair Trade-konceptet 

(att producenterna i fattiga länder är i behov av hjälp) och att detta koncept inte strider mot deras 

moraliska och etiska uppfattningar. Om konsumenterna inte känner till Fair Trade’s koncept 

kommer de att ifrågasätta varför de ska betala mer för Fair Trade-produkter, som i princip liknar 

andra produkter. Detta kommer att resultera i en negativ attityd till Fair Trade-produkter på 

grund av att priset väger som tyngst. Dessutom måste respondenterna också ha en tro på att deras 

beteenden, det vill säga konsumtion av Fair Trade-produkter, faktisk kan bidra till en utveckling 

av den internationella handeln och världssamhället. Om denna tro inte finns skulle de se Fair 

Trade som en bluff och bilda en negativ attityd till Fair Trade-produkter.  

Men tyvärr förutsäger attityd inte alltid det rätta beteendet. Vi vet att respondenterna fortfarande 

köper Fair Trade-produkter i ganska låg grad, vilket innebär att det finns andra faktorer som 

påverkar konsumtionsbeteendet. Detta stämmer överrens med studien av Devinney et al., (2010) 

som bekräftar ett glapp mellan uppfattningar och beteenden, då vi i vår undersökning har kommit 

fram till att respondenterna har bra attityder men dessa attityder inte leder till en högre grad av 

etiskt beteende. Salomon et al. (2006) menar att ”människor ibland är motvilliga, generade eller 

bara för lata för att anstränga sig så att de kan få den önskade produkten eller servicen” 

(Salomon et al., s. 144). Undersökningen visar att det är en ganska stor del av respondenterna 

som köper oetiska produkter trots att de är medvetna om konsekvenserna, på grund av två 

huvudanledningar: billigare och mer tillgängligt. Just gällande konsumtionen av Fair Trade-

produkter så har dessa två faktorer större påverkan på konsumtionsbeteendet än attityd, vilket 

resulterar i låg grad av konsumtion. Tillgänglighet kan förklaras genom Salomon et al. (2006) 

ovanstående argument, att man inte vill anstränga sig. Att priset involverar i ett 

konsumtionsbeslut är inte något nytt och inte heller svårtolkat, då priset oftast betraktas som 

viktigare än andra faktorer (Eckhardt et al., 2010), att ekonomiska överväganden är tillräckliga 

för att kunna fatta ett beslut, och att konsumenterna brukar vara ”ekonomiska handlare” som 

främst är intresserade av att maximera värde av deras pengar (Salomon et al., s. 313). Om vi 

jämför resultat av vår studie med studien av Devinney et al., (2010) om etisk konsumtion, så ser 

vi att resultaten av studierna stämmer överens med varandra på det sättet att den ekonomiska 

rationalismen används som en förklaring, eller ursäkt, för att förklara inkonsekvenser mellan 

attityd och beteende. 

Det är uppenbart för oss utifrån vårt resultat att attityden inte alltid påverkar beteendet. 

Emellertid så finns det ju olika sorters kunskap enligt Frick et al. (2004, refererad i Beijer 2005, 

s. 10); vilka är Systemkunskap, Handlingsrelaterad kunskap samt Effektiviteten. Vi frågade i vår 

enkät mest om Systemkunskap, då vi ställde allmänna frågor om Fair Trade samt generella 

miljöfrågor. Denna kunskap skulle kunna vara tillräcklig för att kunna ge respondenterna en åsikt 



78 
 

gällande Fair Trade, men för att kunna ha ett etiskt handlingssätt, så krävs det att man även 

innehar kunskap i form av Handlingsrelaterad kunskap samt Effektiviteten. Detta för att man ska 

kunna veta ens alternativ, och alternativens effektiva nytta. Vi antar att många av respondenterna 

som har hög Systemkunskap, och kanske har en positiv attityd gentemot Fair Trade, kanske har 

en låg grad av Handlingsrelaterad kunskap samt Effektiviteten, vilket innebär att de inte riktigt 

vet hur de ska bete sig etiskt, även om de vill. Detta innebär att till exempel fler föreläsningar om 

Fair Trade skulle kunna innebära att graden av Handlingsrelaterad kunskap samt Effektiviteten 

skulle kunna öka, så att kunskapen om hur man kan bete sig etiskt skulle öka. Det skulle kunna 

öka konsumtionen av etiska produkter, som Fair Trade. Dock så påverkar andra faktorer, som de, 

då etiska produkter i allmänhet är lite dyrare. Har man inte heller något intresse av att bete sig 

etiskt, så spelar det förmodligen inte någon roll hur många föreläsningar man skulle närvara vid. 

Detta då det kan vara svårt att förändra en persons grundläggande värderingar. 

Att respondenterna beter sig på ett sätt som strider mot deras uppfattningar och attityder kan 

också förklaras genom Theory of Cognitive Dissonance. Konsumtion av oetiska produkter, 

exempelvis produkter som tillverkas av barn och produkter som kränker producenternas 

rättigheter, trots vetskap om konsekvenserna, är tydliga tecken på att det råder en dissonans hos 

konsumenterna. Att pris och tillgänglighet är de främsta faktorerna som leder till denna 

konsumtion innebär att konsumenterna har lagt till positiva konsekvenser (billigare och mer 

tillgängligt) för att gynna konsumtion av oetiska produkter över konsumtion av Fair Trade-

produkter.  

Meningen med att fastställa attityden är för att kunna göra jämförelser mellan respondenternas 

attityd och konsumtionsbehov. Vi vet att priset, smaken och kvaliteten på produkter värderas 

mycket högt vid konsumtion. En positiv attityd till Fair Trade-produkterna innebär att det inte 

finns ett stort behov av att förändra själva produkterna, eftersom respondenterna redan är ganska 

nöjda med dem. Att förändra priset är inte heller lätt, eftersom högre pris är anledningen till att 

Fair Trade’s koncept, liksom andra etiska produkters koncept, kan finansieras och existera. Vad 

kan man då göra för att stimulera konsumtionen av Fair Trade? Svaret är att försöka göra så att 

produkterna blir ”billigare” utan att ändra på själva priset. Detta är möjligt genom att förändra 

konsumenternas attityd till priset, vilket kan relateras till ”attityd till konsumtionshandling” eller 

Aact (Solomon et al., s. 156). Konsumenterna köper produkter för att de har ett behov som 

behöver uppfyllas, vilket sedan ska jämföras med ett produktspecifikt värde (Solomon et al., 

2006, s. 115). Att det produktspecifika värdet inte matchar behovet, kan leda till att produkten 

uppfattas som dyr, trots att priset inte är mycket högre än det normala. Solomon et al. (2006) 

menar att ”i beslutsfattande situationer formar man attityd till föremål annat än själva produkten 

som kan påverka deras slutgiltiga urval” (Solomon et al., 2006, s. 143-144). Låg grad gällande 

kännedom om Fair Trade utgör ett hinder så att dessa ”föremål” (i detta fall, etiska aspekter) inte 

lyfts fram vilket gör att produkterna inte värderas högre än deras primära syfte (vanlig mat). Med 

andra ord, lågt produktspecifikt värde kan vara anledningen till att Fair Trade-produkterna 

uppfattas som ”dyra”, och brist på information är anledningen till att produkterna har ett lågt 
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specifikt värde. För att förändra denna attityd gällande priset på Fair Trade-produkter, behöver 

man helt enkelt öka konsumenternas förståelse om Fair Trade, och det bästa sättet är då genom 

kommunikation med konsumenterna (Solomon et al., 2006, s. 166). 

Med utbildning som bakgrund, hoppades vi att kunna hitta ett mönster som visar att 

utbildningsgrupperna skiljer sig från varandra på ett tydligt sätt. Tyvärr även när resultaten visar 

på att trender finns, så är det inte klart nog för att kunna dra generella slutsatser, eftersom många 

av envägsvariansanalyserna (One-way ANOVA) inte visar några statistiska skillnader (sig > 

0,05) mellan grupperna. Detta besvarar vår andra forskningsfrågeställning, att vi saknar 

statistiska bevis för att kunna bevisa att det finns skillnader mellan utbildningsgrupperna. Det 

innebär att vi inte heller kan säga att grupperna är lika, eftersom det finns andra oberoende 

faktorer som stör svaren, och som inte kunde elimineras. Resultaten visar att ekonomer är 

underlägsna när det gäller både attityden och konsumtionen av Fair Trade-produkter, trots att de 

har mycket goda kunskaper om Fair Trade. Att ekonomer är sämre än andra grupper (ej 

statistiskt) kan förklaras genom att andra grupperna har fler fördelar jämfört med vad 

ekonomerna har. Omvårdnad har haft fler föreläsningar om etiska frågor, plus att de har fler 

kvinnliga respondenter, och tidigare forskning (Lorentzon, 2011) visar att kvinnor konsumerar 

etiskt i en högre grad än män. Kemi/Biologi har högre ålder vilket innebär mer allmänkunskap, 

och de har även högre inkomst, och det kan som vi tidigare argumenterat, påverka 

konsumtionen. Via interaktionstester kunde vi konstratera att inkomst har den största 

huvudeffekten på svaren när det gäller kännedom, attityd och beteendeförändring, då den 

involverar mest i analyser med låga signifikansnivåer. Utbildning har också huvudeffekter 

gällande dessa faktorer, men tyvärr kräver det oftast en interaktion med andra oberoende faktorer 

för att effekterna skulle bli signifikanta. Detta resultat tillsammans med det faktum att det inte 

finns några skillnader mellan utbildningarna, besvarar vår sista forskningsfråga; att utbildning 

inte har någon påverkan på hur studenterna konsumerar etiskt. 

Detta glapp mellan utbildning (kunskap) och beteende har redan tidigare bevisats av många 

forskare. I kritiska analyser av forskning om kunskap och i deras teoretiska förmuleringar, brukar 

forskare dra slutsatsen att kunskap, fastän nödvändigt, inte är tillräckligt för att kunna leda till 

önskat beteende (DiClemente, 1989; Fisher & Fisher, 1992). Det hävdas ofta att förutom att ha 

nödvändiga kunskaper måste individer också motiveras för att kunna utföra ett önskat beteende. 

Ett bevis är ”information-motivation-beteendemässiga färdigheter”-modellen av Fisher & Fisher 

(1992) och Fisher et al., (1994), som visar att kunskap och motivation tillsammans påverkar 

beteenden, direkt eller indirekt, via sina effekter av beteendemässiga färdigheter. I vår studie har 

vi inte tagit hänsyn till motivation som en huvudfaktor som kan påverka beteenden, men utifrån 

profilen av respondenterna som vi har sammanställt, så har vi inte hittat några bevis på att 

respondenterna motiveras att köpa Fair Trade-produkter. Att motivation saknas kan bero på den 

låga kännedomen om Fair Trade, eftersom att om man inte vet vad Fair Trade’s koncept innebär, 

så ser man heller någon anledning till att betala mer för Fair Trade-produkter. Brist på motivation 

tillsammans med en låg grad av kunskap om Fair Trade enligt den ovannämnda modellen, kan 
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förklara anledningen till varför studenternas konsumtion av Fair Trade-produkter fortfarande 

ligger på en mycket låg nivå.   

Att motivation, som är anledningen till att önskat beteende, (till exempelkonsumtion av Fair 

Trade-produkter) inte kunde infrias kan också förklaras via Theory of Planned Behavior, 

eftersom motivation har Ajzen (1991) kopplat till intention och menar att beteendemässig 

prestation beror på motivation (intention) och tillgänglighet (beteendekontroll). I modellen har 

även attityder och subjektiva normer kopplats till intention, vilket innebär att utan intention 

(motivering) skulle det inte heller finnas några kopplingar mellan attityder, subjektiva normer, 

upplevda beteendekontroller samt beteenden. Detta argument stärks då mycket av forskning 

rörande beteende, som är baserat både på motivation och på beteendekontroll, som till exempel 

animal learning (Hull, 1943), level of aspiration (Lewin et al., 1944), performance on 

psychomotor and cognitive tasks (Pleishman, 1958; Locke, 1965; Vroom, 1964), och person 

perception and attribution (Heider, 1944; Anderson, 1974).  

Tanken med vårt arbete är att genom utbildning försöka hitta ett sätt (öka kunskap) att stimulera 

konsumtionen av Fair Trade-produkter, liksom andra etiska produkter. Att utbildning inte har 

någon påverkan varken på attityd eller beteende, innebär inte att det är slutet för vårt förslag. 

Faktum är att alla resultat som vi nu har kommit fram till, grundar sig på en låg grad av kunskap 

och kännedom om Fair Trade, och som vi har argumenterat tidigare, brist på kunskap (brist på 

produktspecifikt värde), kan påverka både attityden och konsumtionsbeteendet. 

Korrelationsanalyserna mellan kännedom om Fair Trade och köp av Fair Trade-produkter visar 

ett starkt positivt samband, vilket är ett tydligt bevis på att hög grad av kunskap däremot kan leda 

till högre grad av konsumtion. Att de som har mest kunskap om Fair Trade (Ekonomi) inte har 

haft många föreläsningar om etiska frågor, medan de som har mest föreläsningar om etiska 

frågor (Omvårdnad) har mycket dåliga kunskaper om Fair Trade, är ett mycket tydligt tecken på 

att studenterna fortfarande haft för lite föreläsningar om Fair Trade och dess konsekvenser. På ett 

teoretiskt sätt så skulle utbildning påverka kunskap, som i sin tur påverkar attityd och beteende. 

Men på grund av för få föreläsningar så finns det för tillfället ingen anslutning mellan utbildning 

och kunskap, vilket resulterar i att det varken finns någon koppling mellan utbildning och attityd, 

eller mellan utbildning och beteende. Denna relation mellan utbildning och kunskap är en 

mycket bra anledning för att kunna tro att när graden av kunskap är hög, så kommer utbildning 

att ha påverkan på både attityd och beteende.  

Som vi har nämnt tidigare i teoridelen så kan man enligt The Elaboration Likelihood Model 

genomföra attitydförändringar, och detta antingen genom The central route eller The peripheral 

route (Solomon et al., 2010, s. 304-305). Om man väljer The central route eller The peripheral 

routeför att förändra någons attityd beror på i fall denna person är intresserad eller ointresserad. 

Då vårt resultat visar att det finns en del respondenter som verkar vara intresserade av mer 

information om Fair Trade (genom exempelvis föreläsningar) medan en del inte alls är 

intresserade, krävs det uppenbarligen olika metoder för att förändra konsumenters attityder. Vill 

man påverka de som är intresserade av Fair Trade, bör man använda sig av The central route, 
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medan The peripheral route är effektiv om man vill påverka folk som inte är så 

engageradegällande Fair Trade.  Enligt Gardner (1985, refererad i Mackenzie & Spreng 1992, s. 

519) kan reklam genom både The central route och The peripheral route leda till 

attitydförändringar (Mackenzie & Spreng 1992, s. 519). Då reklam leder till kunskap, och 

föreläsningar också gör det, så anser vi att föreläsningar borde vara lika effektiva gällande 

attitydförändringar.  
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7. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel kommer vi som avslutning på denna uppsats, utifrån undersökningens resultat, att 

ge en koncis och sammanfattande redogörelse för de svar vi har fått fram gällande 

frågeställningarna som togs upp i det inledande kapitlet. Vi kommer även att ange vårt bidrag 

med denna uppsats, för att visa att syftet är uppfyllt. Slutligen så kommer vi att ge 

rekommendationer på vidare forskning. 

7.1 Slutsats 

Frågeställning 1: Vad är studenternas inställning till Fair Trade? 

Vi har genom att analysera vårt resultat kommit fram till att studenterna i allmänhet har en 

positiv inställning till Fair Trade, och detta gällande både själva konceptet och produkterna. 

Gällande konceptet, så anser de flesta studenter i vår undersökning att levnadsvillkoren för 

producenter i fattiga länder är dåliga, samt att dessa producenter i relativt hög grad skulle behöva 

skyddas. Beträffande Fair Trade-produkterna, så har vi genom vårt resultat kunnat konstatera att 

studenterna är ganska nöjda med varorna. Generellt sett så tycker studenterna att kvaliteten på 

produkterna är bra, samt att smaken och förpackningarna är tillfredsställande. Studenterna menar 

även att det varken är lätt eller svårt att få tag på produkterna. Dock så skulle informationen och 

reklamen gällande Fair Trade kunna förbättras, så att kunskapen gällande Fair Trade’s fördelar 

blir större, samt att varorna får mer uppmärksamhet och syns bättre i butikerna. 

Frågeställning 2: Finns det några attitydskillnader gällande Fair Trade, mellan studenter med 

olika utbildningar? Om det finns, påverkar det konsumtionsbeteenden? 

För att undersöka i fall attitydskillnader existerar mellan studenterna, så grupperade vi 

studenterna efter vilken utbildning de studerar. Vi valde att undersöka Ekonomi, Kemi/Biologi 

samt Omvårdnad. Vår slutsats efter att ha analyserat resultaten är att det inte existerar några 

statistiskt signifikanta attitydskillnader mellan utbildningsgrupperna, och att attityden till Fair 

Trade är positiv. 

Trots att det inte finns några statistiskt signifikanta attitydskillnader, så kunde vi ändå se att 

konsumtionsbeteendena är olika för de tre utbildningsgrupperna. Även om det inte alltid var 

statistiskt signifikant, så kunde vi ändå urskilja ett mönster som visade att Kemi/Biologi 

konsumerar mest etiskt, både etiska produkter i allmänhet samt Fair Trade-produkter. Detta 

medan Ekonomi konsumerar minst etiskt. Vi kunde dock genom interaktionsanalys komma fram 

till att det är inkomst som har den största betydelsen för att Kemi/Biologi konsumerar mest etiskt. 

Det är logiskt, då Fair Trade-produkter är lite dyrare än motsvarande, vanliga produkter. Att 

många av studenterna köper oetiska produkter beror ofta just på att de varorna är billigare, men 

även på grund av tillgängligheten. 
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Frågeställning 3: Har utbildning någon påverkan på hur studenterna konsumerar etiskt? 

Vi kan inte via vår studie bevisa att utbildning i dagsläget har någon påverkan på hur studenterna 

konsumerar etiskt, men däremot kan vi konstatera att det finns en vilja hos studenterna att bli 

mer etiska. Låg grad av kunskap utgör en barriär till ett positivt konsumtionsbeteende, medan 

högre inkomst (eller lägre priser) fortfarande är en viktig faktor för att konsumtionen ska 

stimuleras. Då det finns ett starkt positivt samband mellan kunskap och konsumtion, så är vårt 

förslag på lösning för att öka konsumtionen, att öka graden av kunskap. Detta kommer i sin tur 

leda till en ännu bättre attityd gällande Fair Trade-produkter, liksom andra etiska produkter. Vi 

föreslår även fler föreläsningar om etiska frågor på alla utbildningar, som en metod för att kunna 

öka kunskapsgraden hos studenter. Vi är övertygade om att bättre utbildning ökar kunskap, högre 

kunskap leder till ökad etisk konsumtion, och mer etisk konsumtion är nyckeln till en mer hållbar 

ekonomi. 

I vår studie finns det mycket bevis som stödjer förslaget att öka kunskapen om Fair Trade-

produkter, så väl som andra etiska produkter, genom att öka antalet föreläsningar om etik via 

utbildning. Ett exempel är att korrelationsanalyser visar ett klart positivt samband mellan att ha 

haft kurser om etiska frågor och att konsumera etiskt, vilket innebär att fler kurser om etik 

definitivt leder till en konsumtionsökning av etiska produkter. Ett annat exempel är då 

korrelationsanalyserna visar att även de som haft kurser om etiska frågor och de som anser sig 

handla etiskt, har en positiv relation med intresse för att få mer information gällande etik. Detta 

kan tolkas som att ju mer man vet om etik, desto mer intresserad blir man, och desto mer bryr 

man sig om etik. Eftersom viljan för att bli en mer etisk konsument finns, så finns det absolut 

utrymme för en förbättring gällande information och kunskap. Vi vet att det finns en tveksamhet 

för om det är just föreläsningar som är den rätta lösningen, då många av respondenterna inte vet 

om de skulle gå eller inte gå på föreläsningar, om de skulle finnas tillgängliga. Detta på grund av 

att föreläsningar brukar betraktas som långa och tråkiga, och det råder en trade-off mellan 

ansträngningen att få mer information och nyttan av att ha bättre kunskaper. Vi tror inte att 

tveksamheten behöver vara negativ, eftersom den även kan innebära att det finns möjligheter att 

kunna påverka studenternas beslut. Det man behöver göra är att tydliggöra Fair Trades påverkan 

och konsekvenser, så att konceptet blir mer synligt, samt att hitta ett bra kommunikationssätt för 

att öka studenternas intresse.  

7.2 Teoretisk och praktiskt bidrag 

Etisk konsumtion är ett brett område som många forskare redan har försökt att få en djupare 

förståelse av. Många av de oberoende faktorerna har tagits upp, jämförts och applicerats till 

många konsumentgrupper, för att försöka förklara olika konsumtionsbeteenden. Vi har genom 

detta arbete bidragit med en till oberoende faktor som inte har betraktats tidigare (utbildning), på 

ett område som inte är så välkänt inom etisk konsumtion (Fair Trade), med den unga 

generationen av konsumenter som målgrupp (studenter). Vårt resultat ger en djupare förståelse 

om studenternas attityd till Fair Trade-produkter, och även om deras konsumtionsbeteende 
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gentemot etiska produkter, där även olika oberoende faktorer utöver utbildning som har påverkan 

på attityd och beteende har identifierats. Resultatet ger också en bra insyn till varför 

konsumtionsgraden av Fair Trade-produkter fortfarande är låg. Vi har även föreslagit en lösning 

som kan användas av universitet eller av samhället, för att vända på den låga trenden av etisk 

konsumtion.   

Eftersom mycket av studenternas intresse och konsumtionsvanor tagits upp, kan vår studie också 

användas som grund till strategier för företag som vill marknadsföra sina etiska produkter till 

studenter.  

7.3 Begränsningar av studien 

Trots alla ansträngningar under arbetsgången för att eliminera felmätningar och öka 

trovärdigheten för vår studie, så förstår vi att det fortfarande finns vissa svagheter som måste 

betraktas med försiktighet. Dessa svagheter är: 

Eftersom studien görs på Umeå universitet, så kommer de flesta av respondenterna från 

Norrland. Vi har i arbetet inte tagit hänsyn till regionsskillnader som en oberoende faktor, som 

kan påverka både attityden och beteendet gällande konsumtionen av etiska produkter. Samtidigt 

är Umeå inte en typisk storstad, och kan därmed inte representera hela Sverige. Resultatet kan bli 

annorlunda om vi gör samma mätning med studenter på universitet i storstäder som Stockholm 

eller Göteborg. 

Ett urval på 124 respondenter är tillräckligt för att kunna utföra tester, men det är fortfarande 

ganska litet och kanske inte är så representativt för hela populationen av studenter.  

Resultatet som vi fått fram grundar sig på en låg grad av kunskap om Fair Trade, där utbildning 

inte har någon påverkan. Då alla har dålig kunskap, så kan det vara svårt att se skillnader mellan 

grupperna, även om skillnaderna finns. Vi tror att dessa skillnader kommer att bli tydligare när 

kunskapsgraden har blivit högre, efter att studenterna har fått lära sig mer om etiska frågor.  

Vi har inte använt någon teoretisk modell för att göra mätningar, utan förlitat oss mer på 

empiriska data, för att sedan dra slutsatser utifrån olika tester. Även när vi tror att vi har gjort 

tester på ett korrekt sätt, så kan det hända att vi missat viktiga synpunkter, då vi saknar en tydlig 

riktlinje för analyserandet av empirin. 

7.4 Rekommendationer för vidare forskning. 

Rekommendationer för vidare forskning ges utifrån två aspekter. Den första är från ovanstående 

avgränsningar och den andra är från studiens resultat.  

Baserat på avgränsningarna av studien, så rekommenderar vi att vidare forskning ska göras på en 

större urvalsstorlek med betydande geografiska representationer. Detta för att resultatet skulle bli 

mer generaliserbart, och för att kunna eliminera oberoende faktorer som kan störa svaren. Även 
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en teoretisk modell som ger tydliga riktlinjer rekommenderas, för att minska felmätningar av 

data, samt för att göra resultatet mer tillförlitligt.  

Baserat på resultatet av studien, då vi hittar trender men saknar empiriskt stöd, rekommenderar vi 

att göra en mätning på studenterna även efter att de har fått mer kunskap om etiska frågor, för att 

kunna fastställa påverkan av utbildning på attityd och konsumtion av etiska produkter. Detta för 

att vi tror att det finns en koppling mellan utbildning och attityd/konsumtionsbeteende via 

kunskap, eller snarare, via hög grad av kunskap.  

7.5. Sanningskriterier 

I detta kapitel redogör vi för sanningskriterierna reliabilitet och validitet. Detta för att göra en 

kritisk granskning lättare för läsaren. 

7.5.1 Reliabilitet 

För att arbetet ska få så hög reliabilitet som möjligt, så finns det ett antal kriterier som man ska 

försöka följa. Detta för att mätningen inte ska vara påverkad av slumpen, och att en upprepad 

mätning ska ge samma resultat som den första mätningen. (Trost, 1994, s. 57).  

Den första faktorn som man ska följa är konstans. Den handlar om tidsaspekten, och kan 

påverkas av till exempel förändrade värderingar. (Trost, 1994, s. 58). Konstansen är något som 

kan påverka vår undersökning, då Fair Trade-produkter och andra etiska produkter i allmänhet är 

något som diskuteras i samhället för närvarande. Om några år kan det i stället bli ett bortglömt 

ämne, alternativt ett ämne som diskuteras intensivare. Detta påverkar attityden och värderingarna 

hos individer, vilket betyder att attityden gällande bland annat Fair Trade kan vara annorlunda 

om några år – den kan ha förändrats både till det bättre och till det sämre. Oavsett vilket scenario 

det kan bli, så kan det påverka hur ett upprepat resultat av vår undersökning skulle bli några år 

framåt i tiden. Detta gör så att det är svårt att avgöra i fall reabiliteten är hög i förhållande till 

detta kriterium, då folks värderingar kan ändras lite, mycket eller knappt märkbart. 

Ett annat kriterium som man ska följa är objektivitet, och den kan reduceras då man kodar data 

från undersökningen, då data kan värderas subjektivt. (Trost, 1994, s. 58). Vi har försökt att vara 

så objektiva som möjligt vid kodningen av vår data, och då de flesta av frågorna i enkäten har 

svarsalternativ som respondenterna fått kryssa i, alternativt ringa in deras svar på en graderad 

skala från ett till sju, så anser vi att det varit relativt lätt att förhålla oss objektiva. De få öppna 

frågor vi har i enkäten, där respondenterna fått skriva vad de vill, bedömer vi dessutom haft svar 

som varit tydliga och bara kunnat tolkas på ett sätt. Därför menar vi att vi lyckats hålla en hög 

nivå av reliabilitet gällande detta kriterium.  

Kongruens är en tredje faktor man ska försöka upprätthålla för att hålla hög reliabilitet, och 

handlar om att man vid en granskning ska ställa frågor om samma företeelse, detta för att kunna 

notera alla perspektiv. (Trost, 1994, s. 58). Vi anser här att det är likhet mellan frågorna i 

enkäten, och att vi försökt observera alla aspekter. Detta har vi uppnått genom att till exempel 
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dela in enkäten i olika sammanhängande delar, exempelvis rörande beteende, genom att dels 

mäta det faktiska beteendet samt beteendeförändringar. Genom det förfarandet har vi fått en 

kongruent bild av respondenterna, vilket har lett till en hög nivå av reliabilitet. 

Det sista kriteriet man ska försöka följa är precision, som exempelvis berör det sätt 

respondenterna svarar på enkätens frågor. (Trost, 1994, s. 58). Precision är viktigt att 

upprätthålla, då respondenterna annars lätt kan missuppfatta frågorna. Vi anser att vi i denna 

studie varit kapabla att bibehålla en hög standard gällande precisonen, då vi utförde en 

pilotstudie innan vi delade ut enkäterna. Genom att använda oss av pilotstudien reducerade vi 

risken för att det skulle uppkomma betydande fel eller missförstånd, på grund av enkäten. Vi 

anser själva att enkäten är tydligt utformad, med frågor som är lätta att förstå, och 

respondenterna från pilotundersökningen var av samma åsikt. För att ytterligare öka precisionen, 

så var vi i närheten när respondenterna fyllde i enkäten, så att vi kunde besvara eventuella frågor 

beträffande enkäten. Att de flesta av våra frågor har svarsalternativ som respondenterna fick 

kryssa i, alternativt ringa in deras svar på en graderad skala, ökar ytterligare precisionen, då den 

sortens frågor är lätta för respondenterna att förstå, och då reduceras risken för 

missuppfattningar.  

En sammanfattning av de olika kriterierna gällande reliabilitet, tyder på att vi beträffande 

konstansen har svårt att avgöra hur hög reliabiliteten är. Detta medan objektiviteten, kongruensen 

samt precisionen har hög reliabilitet. Sammantaget gör detta så att vi har en hög standard 

angående reliabiliteten, vilket självfallet var målet för oss som forskare.  

7.5.2 Validitet 

När man gör en utredning, vill man även att den ska ha hög validitet, det vill säga, att man i 

undersökningen mäter det man vill mäta. (Dahmström, 2005, s. 334). För att kunna upprätthålla 

en hög validitet, så finnas det fyra olika sorters validitet man ska följa. (Bryman& Bell, 2005, s. 

48).  

Den första sortens validitet är begreppsvaliditet, och handlar om i fall ett mått för ett begrepp 

faktiskt speglar det som begreppet anses innebära. (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Vi anser att vi 

uppfyllt begreppsvaliditeten, då vår avsikt var att mäta attityd, kunskap och beteendet hos tre 

olika utbildningsgrupper, och våra frågor mäter attityd, kunskap och beteende utifrån olika 

perspektiv, så att vi verkligen ska få en korrekt bild av respondenterna.  

Intern validitet är en annan slags validitet, och berör orsakssamband, där man ska vara säker på 

att en viss variabel faktiskt är orsaken till att något varierar, och att det inte finns någon annan 

faktor som påverkar utgången. (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Det är svårt att vara helt säker på 

att en viss variabel verkligen är den variabel som orsakar en variation, men då vi har utfört olika 

tester i SPSS för att kontrollera orsakssamband, så anser vi oss ändå vara relativt säkra på att vi 

har en hög nivå av intern validitet.  
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En tredje sorts validitet är extern validitet, och handlar om i fall resultatet från en undersökning 

är generaliserbart för fler än den specifika gruppen som varit med i undersökningen. Detta gör så 

att urvalet är det man lägger stor vikt vid bedömningen av denna sorts validitet. (Bryman & Bell, 

2005, s. 49). Gällande den externa validiteten i vår undersökning, så är vi osäkra på om den är 

stark eller svag. Detta då vi ville göra en undersökning som är generaliserbar till alla Sveriges 

studenter, men vi enbart använde oss av studenter från Umeå Universitet. Trots att många 

studenter vid Umeå Universitet kommer från andra håll i Sverige, både söderut och norrut, så är 

det svårt att generalisera vårt resultat till hela Sverige. Det kan ju nämligen vara så att det är en 

viss sorts människor som bor alternativt flyttar till Umeå, vilket gör att en generalisering blir 

svår.  

Ekologisk validitet är den fjärde och sista sortens validitet, och berör frågan om i fall resultatet är 

tillämpbart i folks vardag, samt i deras vanliga, sociala miljöer. (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Vi 

anser att resultatet har en hög nivå av ekologisk validitet, då undersökningen inte utfördes i något 

laboratorium eller liknande, utan respondenterna fick i lugn och ro besvara enkäten i deras 

naturliga miljö. För att ännu bättre få se verkligheten hade vi i vissa fall kunnat observera 

respondenterna för att se om de till exempel köper Fair Trade-produkter, och i så fall hur ofta. 

Men det hade vi varken tid eller resurser till, och respondenterna hade nog inte velat godkänna 

att vara med i en sådan undersökning heller.  

Sammanfattningsvis så anser vi att den externa validiteten förmodligen är ganska svag, medan vi 

har en hög nivå av begreppsvaliditet, intern validitet samt ekologisk validitet. Detta gör så att vi 

anser att vi ändå i det stora hela har en hög standard beträffande validiteten, vilket gör oss nöjda.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1: Hur många som studerar i respektive utbildningsgrupp 

 

utbildning      

  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Giltig ekonomi 48 38.7 38.7 38.7 

 kemi/ biologi 36 29.0 29.0 67.7 

 omvårdnad 40 32.3 32.3 100.0 

 Total 124 100.0 100.0  

 
 

 

Bilaga 2: Studielängd  
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Bilaga 3: Boendesituation 
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Bilaga 4: Hur många barn respondenterna har 

 

barn * utbildning Crosstabulation 

Count     

  utbildning 

Total   ekonomi kemi/ biologi omvårdnad 

barn 0 45 31 36 112 

1 0 2 3 5 

2 1 1 1 3 

fler än 2 0 2 0 2 

Total 46 36 40 122 

 

 

Bilaga 5: Sträcka dit respondenterna ofta handlar 
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Bilaga 6: Varför respondenterna handlar just där 

 

Report       

utbildning  närmast brettutbud billigast bästkvalitet specifikavaror 

ekonomi Medelvärde 1,3953 2,0833 2,7917 3,4762 4,5714 

 Antal 43 24 24 21 21 

 Standardavvikelse 1,04971 ,82970 1,35066 ,81358 ,67612 

kemi/ biologi Medelvärde 1,3438 2,2609 2,9583 3,2381 4,5909 

 Antal 32 23 24 21 22 

 Standardavvikelse ,86544 ,86431 1,33447 1,04426 ,73414 

omvårdnad Medelvärde 1,5000 2,2222 2,6500 3,5294 3,9375 

 Antal 34 18 20 17 16 

 Standardavvikelse 1,18705 ,94281 1,49649 1,12459 1,18145 

Total Medelvärde 1,4128 2,1846 2,8088 3,4068 4,4068 

 Antal 109 65 68 59 59 

 Standardavvikelse 1,03826 ,86408 1,37415 ,98469 ,89286 

 

Det finns många missade värden, så vi analyserar bara den viktigaste och den näst viktigaste 

faktorn. Alla är eniga om att Närmast är viktigast. Brett utbud näst viktigast, men på grund av 

missade värden så kan vi inte säga säkert eftersom det är fler som tycker att billigast är viktigast. 

Vi kan bara säga vilken som kommer på den första platsen eftersom många enbart kryssat i det 

viktigaste alternativet. 
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Bilaga 7: Hur ofta respondenterna brukar handla 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8: Hur ofta respondenterna brukar storhandla 

 

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig aldrig 12 25.0 25.0 25.0 

  en gång per vecka 34 70.8 70.8 95.8 

  2.00 2 4.2 4.2 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig aldrig 12 33.3 33.3 33.3 

  en gång per vecka 22 61.1 61.1 94.4 

  2.00 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig aldrig 11 27.5 27.5 27.5 

  en gång per vecka 28 70.0 70.0 97.5 

  2.00 1 2.5 2.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  
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Bilaga 9: Vad respondenterna anser vara viktigast vid konsumtion 

 

H0: ingen skillnad mellan utbildning och vad man anser vara viktigast vid konsumtion. 

H1: skillnad mellan utbildning ochvad man anser vara viktigast vid konsumtion. 

 

ANOVA       

  Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 
pris Mellan grupper 1.508 2 .754 .442 .644 

 Inom grupper 193.000 113 1.708   

 Total 194.509 115    

tillgänglighet Mellan grupper 5.580 2 2.790 1.289 .280 

 Inom grupper 227.336 105 2.165   

 Total 232.917 107    

smak Mellan grupper 1.060 2 .530 .383 .683 

 Inom grupper 146.500 106 1.382   

 Total 147.560 108    

märke Mellan grupper 7.952 2 3.976 1.845 .163 

 Inom grupper 217.702 101 2.155   

 Total 225.654 103    

förpackning Mellan grupper 1.274 2 .637 .772 .465 

 Inom grupper 82.551 100 .826   

 Total 83.825 102    

kvalitet Mellan grupper 5.476 2 2.738 1.669 .193 

 Inom grupper 173.845 106 1.640   

 Total 179.321 108    

förhållanden Mellan grupper 13.028 2 6.514 2.261 .109 

 Inom grupper 293.886 102 2.881   

 Total 306.914 104    

 

Ingetsignifikansvärde är mindre än 0,05, därför ska H0 accepteras. Det är alltså ingen skillnad 

mellan utbildning och vad man anser vara viktigast vid konsumtion. 
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Bilaga 10: I vilken grad respondenterna anser att de handlar etiskt 

 

 

 
 

 

 

MultipleComparisons       

handlaEtiskt 
Scheffe       

(I) utbildning 
(J) 

utbildning 
Medelvärdesskillnad 

(I-J) Standardavvikelse Sig. 
95% 

konfidensintervall  

     Lägre gräns 
Övre 

gräns 
ekonomi kemi/ 

biologi 
-1.21131

* .35078 .003 -2.0808 -.3419 

 omvårdnad -.45417 .33786 .408 -1.2916 .3833 

kemi/ biologi ekonomi 1.21131
* .35078 .003 .3419 2.0808 

 omvårdnad .75714 .36527 .121 -.1482 1.6625 

omvårdnad ekonomi .45417 .33786 .408 -.3833 1.2916 

 kemi/ 

biologi 
-.75714 .36527 .121 -1.6625 .1482 
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Report  

Medelvärde  

utbildning handlaEtiskt 
ekonomi 2.6458 
kemi/ biologi 3.8571 
omvårdnad 3.1000 
Total 3.1382 
 

 

Bilaga 11: Vad respondenterna anser om miljövänliga produkter 

 

H0: ingen skillnad mellan utbildning och hur viktigt man anser att miljöprodukter är. 

H1: skillnad mellan utbildning och hur viktigt man anser att miljöprodukter är. 

 

ANOVA      

miljöprodukter      

 Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 
Mellan grupper 4.725 2 2.362 .989 .375 
Inom grupper 288.913 121 2.388   

Total 293.637 123    

 

Signifikansvärdet är inte mindre än 0,05, därför ska H0 accepteras. Det är alltså ingen skillnad 

mellan utbildning och hur viktigt man anser att miljövänliga produkter är. 

 

Report  

Medelvärde  

utbildning miljöprodukter 
ekonomi 5.1875 
kemi/ biologi 5.6667 
omvårdnad 5.4000 
Total 5.3952 
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Bilaga 12: Vad respondenterna anser om återvinning 

 

 

 
 

 

H0: ingen skillnad mellan utbildning och hur viktigt man anser att återvinning är. 

H1: skillnad mellan utbildning och hur viktigt man anser att återvinning är. 

 

ANOVA      

återvinning      

 Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 
Mellan grupper 8.148 2 4.074 1.973 .143 
Inom grupper 249.788 121 2.064   

Total 257.935 123    

 

Signifikansvärdet är inte mindre än 0,05, därför ska H0 accepteras. Det är alltså ingen skillnad 

mellan utbildning och hur viktigt man anser att återvinning är. 
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Report  

Medelvärde  

utbildning återvinning 
ekonomi 5.5625 
kemi/ biologi 6.1667 
omvårdnad 5.9750 
Total 5.8710 

 
 

Bilaga 13: Vilken/vilka sorts organisationer respondenterna har jobbat/praktiserat på 

 

 OrgBarn orgMiljö OrgMänsklighet OrgSjukdomar OrgAnnat 

ekonomi 2 1 1  3 

kemi/ biologi     7 

omvårdnad  1 2  2 

 

Bilaga 14: I vilken grad respondenterna blivit påverkade av en aktiv bekant 

 

 

 



11 
 

H0: ingen skillnad mellan utbildning och hur mycket man blivit påverkad. 

H1: skillnad mellan utbildning och hur mycket man blivit påverkad. 

 

ANOVA      

Påverkan      

 Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 
Mellan grupper .624 2 .312 .118 .889 
Inom grupper 148.562 56 2.653   

Total 149.186 58    

 

Signifikansvärdet är inte mindre än 0,05, därför ska H0 accepteras. Det är med andra ord ingen 

skillnad mellan utbildning och hur påverkad man blivit av en aktiv bekant. 

 

 

Report  

Medelvärde  

utbildning Påverkan 
ekonomi 4.11 
kemi/ biologi 4.37 
omvårdnad 4.27 
Total 4.25 

 
 

 

 

 

 

Bilaga 15: Vad respondenterna brukar göra på fritiden 

 

Case ProcessingSummary       

 Cases      

 Giltig  Missade värden  Total  

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Träna * utbildning 82 66.1% 42 33.9% 124 100.0% 
Social * utbildning 71 57.3% 53 42.7% 124 100.0% 
Dator * utbildning 16 12.9% 108 87.1% 124 100.0% 
Vila * utbildning 13 10.5% 111 89.5% 124 100.0% 
matlagning * utbildning 16 12.9% 108 87.1% 124 100.0% 
läsa * utbildning 44 35.5% 80 64.5% 124 100.0% 
friluftsliv * utbildning 17 13.7% 107 86.3% 124 100.0% 
FritidAnnat * utbildning 44 35.5% 80 64.5% 124 100.0% 
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Bilaga 16: i fall de olika utbildningsgrupperna svarat rätt 

 

FtProdukt * utbildning 

Crosstabulation 
      

   utbildning   Total 

   

ekonomi 

kemi/ 

biologi omvårdnad  

FtProdukt fel Summa 17 12 22 51 

  % inom 

utbildning 
35,4% 33,3% 55,0% 41,1% 

 rätt Summa 31 24 18 73 

  % inom 

utbildning 
64,6% 66,7% 45,0% 58,9% 

Total  Summa 48 36 40 124 

  % inom 

utbildning 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests    

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,729
a 2 ,094 

Likelihood Ratio 4,698 2 ,095 

Linear-by-Linear Association 3,218 1 ,073 

N of Valid Cases 124   

 
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,81. 
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FtSkydd * utbildning 

Crosstabulation 
      

   utbildning   Total 

   

ekonomi 

kemi/ 

biologi omvårdnad  

FtSkydd fel Summa 20 15 23 58 

  % inom 

utbildning 
41,7% 41,7% 57,5% 46,8% 

 rätt Summa 28 21 17 66 

  % inom 

utbildning 
58,3% 58,3% 42,5% 53,2% 

Total  Summa 48 36 40 124 

  % inom 

utbildning 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

FtGaranti * utbildning 

Crosstabulation 
      

   utbildning   Total 

   

ekonomi 

kemi/ 

biologi omvårdnad  

FtGaranti fel Summa 20 15 22 57 

  % inom 

utbildning 
41,7% 41,7% 55,0% 46,0% 

 rätt Summa 28 21 18 67 

  % inom 

utbildning 
58,3% 58,3% 45,0% 54,0% 

Total   Summa 48 36 40 124 

  % inom 

utbildning 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bilaga 17: Variansanalys gällande antal kurser som kan kopplas till etiska frågor 

 
ANOVA 

kurser 

 Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 

Mellan grupper 57,043 2 28,522 10,557 ,000 

Inom grupper 326,917 121 2,702   

Total 383,960 123    

 

MultipleComparisons       

kurser 
Scheffe 

      

(I) utbildning 
(J) 

utbildning 
Medelvärdesskillnad (I-

J) Standardavvikelse Sig. 
95% 

konfidensintervall  

     Lägre gräns 
Övre 

gräns 

ekonomi kemi/ 

biologi 
-,41667 ,36240 ,518 -1,3148 ,4815 

 omvårdnad -1,58333
* ,35190 ,000 -2,4555 -,7112 

kemi/ biologi ekonomi ,41667 ,36240 ,518 -,4815 1,3148 

 omvårdnad -1,16667
* ,37762 ,010 -2,1025 -,2308 

omvårdnad ekonomi 1,58333
* ,35190 ,000 ,7112 2,4555 

 kemi/ 

biologi 
1,16667

* ,37762 ,010 ,2308 2,1025 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 
 

 

Bilaga 18: Variansanalys gällande i vilken grad respondenterna får inbjudningar, samt i 

vilken grad de skulle uppskatta att få fler föreläsningar 

 

ANOVA Table        

   Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

inbjudningar * utbildning Mellangrupper (Kombinerad) 3,033 2 1,517 ,723 ,487 

 Inomgrupper  253,676 121 2,096   

 Total  256,710 123    

FlerFöreläsningar * utbildning Mellangrupper (Kombinerad) 1,190 2 ,595 ,242 ,785 

 Inomgrupper  297,197 121 2,456   

 Total  298,387 123    
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Bilaga 19: Variansanalys gällande tillgänglighet 1 och 2 

 

ANOVA       

  Kvadratsumma df Kvadrerat medelvärde F Sig. 

FtTillgänglighet1 Mellan grupper 2,112 2 1,056 ,395 ,674 

 Inom grupper 323,243 121 2,671   

 Total 325,355 123    

FtTillgänglighet2 Mellan grupper 1,446 2 ,723 ,368 ,693 

 Inom grupper 237,997 121 1,967   

 Total 239,444 123    

 
 

 

Bilaga 20: Variansanalys gällande smak, förpackning och kvalitet 

 
ANOVA Table 

 

   Kvadratsumma df Kvadrerat medelvärde F Sig. 

FtSmak * utbildning Mellan grupper  1,097 2 ,549 ,289 ,749 

 Inom grupper  229,322 121 1,895   

 Total  230,419 123    

FtFörpackning * utbildning Mellan grupper  5,554 2 2,777 1,409 ,248 

 Inom grupper  238,414 121 1,970   

 Total  243,968 123    

FtKvalitet * utbildning Mellan grupper  2,701 2 1,351 ,900 ,409 

 Inom grupper  181,517 121 1,500   

 Total  184,218 123    
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Bilaga 21: Variansanalys gällande åsikter, levnadsvillkor och ekonomisk skydd 

 

ANOVA Table        

   Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadreratmedelvärde F Sig. 

Ftåsikter * utbildning Mellangrupper (Kombinerad) 5,494 2 2,747 1,232 ,295 

 Inomgrupper  269,692 121 2,229   

 Total  275,185 123    

levnadsvillkor * utbildning Mellangrupper (Kombinerad) 3,036 2 1,518 1,006 ,369 

 Inomgrupper  182,642 121 1,509   

 Total  185,677 123    

EkonomiskSkydd * 

utbildning 
Mellangrupper (Kombinerad) 

,954 2 ,477 ,254 ,776 

 Inomgrupper  227,393 121 1,879   

 Total  228,347 123    

 
 

Bilaga 22: Hur ofta respondenterna köper miljövänliga produkter 

 

ANOVA Table        

   
Kvadratsumma Frihetsgrad 

Kvadrerat 

medelvärde F Sig. 
KöpMiljöprodukter * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 9.251 2 4.625 1.906 .153 

 Inom 

grupper 
 293.685 121 2.427 

  

 Total  302.935 123    

 

Report  

Medelvärde  

utbildning KöpMiljöprodukter 
ekonomi 3.3125 
kemi/ biologi 3.9722 
omvårdnad 3.7000 
Total 3.6290 
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Bilaga 23: Hur ofta respondenterna köper Fair Trade-produkter 

 

ANOVA Table        

   
Kvadratsumma Frihetsgrad 

Kvadrerat 

medelvärde F Sig. 
KöpFtprodukter * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 4.350 2 2.175 1.139 .324 

 Inom grupper  231.093 121 1.910   

 Total  235.444 123    

 

Report  

Medelvärde  

utbildning KöpFtprodukter 
ekonomi 2.4375 
kemi/ biologi 2.8611 
omvårdnad 2.7750 
Total 2.6694 
 

Bilaga 24: Hur ofta respondenterna återvinner 

 

MultipleComparisons       

KöpÅtervinning 
Scheffe       

(I) utbildning 
(J) 

utbildning 
Medelvärdesskillnad 

(I-J) Standardavvikelse Sig. 
95% 

konfidensintervall  

     Lägre gräns 
Övre 

gräns 
ekonomi kemi/ 

biologi 
-1.02778

* .34721 .015 -1.8883 -.1673 

 omvårdnad -.65000 .33714 .160 -1.4856 .1856 

kemi/ biologi ekonomi 1.02778
* .34721 .015 .1673 1.8883 

 omvårdnad .37778 .36178 .581 -.5188 1.2744 

omvårdnad ekonomi .65000 .33714 .160 -.1856 1.4856 

 kemi/ 

biologi 
-.37778 .36178 .581 -1.2744 .5188 

*. The mean difference is 

significant at the 0.05 level. 
 

      

 

Report  

Medelvärde  

utbildning KöpÅtervinning 
ekonomi 5.0000 
kemi/ biologi 6.0278 
omvårdnad 5.6500 
Total 5.5081 
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Bilaga 25: Vilken/vilka sorts organisationer respondenterna har donerat pengar till 

 

 
DonationBarn 

      

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kulumativ procent 
ekonomi Giltig nej 40 83.3 83.3 83.3 

  ja 8 16.7 16.7 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 30 83.3 83.3 83.3 

  ja 6 16.7 16.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 29 72.5 72.5 72.5 

  ja 11 27.5 27.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

Donationmiljö       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 47 97.9 97.9 97.9 

  ja 1 2.1 2.1 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 33 91.7 91.7 91.7 

  ja 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 40 100.0 100.0 100.0 

 
DonationSjukdomar 

      

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 45 93.8 93.8 93.8 

  ja 3 6.3 6.3 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 28 77.8 77.8 77.8 

  ja 8 22.2 22.2 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 33 82.5 82.5 82.5 

  ja 7 17.5 17.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  
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DonationMänskligheten       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 40 83.3 83.3 83.3 

  ja 8 16.7 16.7 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 30 83.3 83.3 83.3 

  ja 6 16.7 16.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 30 75.0 75.0 75.0 

  ja 10 25.0 25.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

DonationAnnat       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 42 87.5 87.5 87.5 

  ja 6 12.5 12.5 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 34 94.4 94.4 94.4 

  ja 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 37 92.5 92.5 92.5 

  ja 3 7.5 7.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 

Bilaga 26: I vilken grad respondenterna bryr sig om produktursprunget när de konsumerar 

 

MultipleComparisons       

produktursprung 
Scheffe       

(I) utbildning 
(J) 

utbildning 
Medelvärdesskillnad 

(I-J) Standardavvikelse Sig. 
95% 

konfidensintervall  

     Lägre gräns 
Övre 

gräns 
ekonomi kemi/ 

biologi 
-.95139

* .35853 .033 -1.8400 -.0628 

 omvårdnad -.66250 .34814 .168 -1.5253 .2003 

kemi/ biologi ekonomi .95139
* .35853 .033 .0628 1.8400 

 omvårdnad .28889 .37358 .742 -.6370 1.2148 

omvårdnad ekonomi .66250 .34814 .168 -.2003 1.5253 

 kemi/ 

biologi 
-.28889 .37358 .742 -1.2148 .6370 

*. The mean difference is 

significant at the 0.05 level. 
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Report  

Medelvärde  

utbildning produktursprung 
ekonomi 3.4375 
kemi/ biologi 4.3889 
omvårdnad 4.1000 
Total 3.9274 

 
 

Bilaga 27: I vilken grad respondenterna vet vilka produkter som påverkar miljön negativt 

 

 
ANOVA Table 

       

   
Kvadratsumma Frihetsgrad 

Kvadrerat 

medelvärde F Sig. 
NegativMiljöpåverkan * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 15.086 2 7.543 2.610 .078 

 Inom 

grupper 
 349.713 121 2.890 

  

 Total  364.798 123    

 
 

Report  

Medelvärde  

utbildning NegativMiljöpåverkan 
ekonomi 3.1875 
kemi/ biologi 4.0000 
omvårdnad 3.3000 
Total 3.4597 

 

Bilaga 28: Varför respondenterna köper produkter som de vet har negativ påverkan på miljön 

 

MiljöBilligare       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 24 50.0 50.0 50.0 

  ja 24 50.0 50.0 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 26 72.2 72.2 72.2 

  ja 10 27.8 27.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 21 52.5 52.5 52.5 

  ja 19 47.5 47.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  
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MiljöTillgänglig       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 31 64.6 64.6 64.6 

  ja 17 35.4 35.4 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 27 75.0 75.0 75.0 

  ja 9 25.0 25.0 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 26 65.0 65.0 65.0 

  ja 14 35.0 35.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 
 

MiljöKvalite 

      

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 43 89.6 89.6 89.6 

  ja 5 10.4 10.4 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 35 97.2 97.2 97.2 

  ja 1 2.8 2.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 38 95.0 95.0 95.0 

  ja 2 5.0 5.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

MiljöFörpackning       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 47 97.9 97.9 97.9 

  ja 1 2.1 2.1 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 36 100.0 100.0 100.0 
omvårdnad Giltig nej 39 97.5 97.5 97.5 

  ja 1 2.5 2.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  
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MiljöSmak       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kululativ procent 
ekonomi Giltig nej 41 85.4 85.4 85.4 

  ja 7 14.6 14.6 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 33 91.7 91.7 91.7 

  ja 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 39 97.5 97.5 97.5 

  ja 1 2.5 2.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 
MiljöAnnat 

      

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 43 89.6 89.6 89.6 

  ja 5 10.4 10.4 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 31 86.1 86.1 86.1 

  ja 5 13.9 13.9 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 35 87.5 87.5 87.5 

  ja 5 12.5 12.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

Bilaga 29: I vilken grad respondenterna vet vilka produkter som har koppling till barnarbete 

 

ANOVA Table        

   Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadrerat medelvärde F Sig. 
barnarbete * utbildning Mellan grupper (Kombinerad) 1.921 2 .960 .430 .651 

 Inom grupper  270.039 121 2.232   

 Total  271.960 123    

 

 

Report  

Medelvärde  

utbildning barnarbete 
ekonomi 2.6667 
kemi/ biologi 2.9722 
omvårdnad 2.8000 
Total 2.7984 
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Bilaga 30: Varför respondenterna köper produkter som de vet har koppling till barnarbete 

 

BarnBilligare       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 38 79.2 79.2 79.2 

  ja 10 20.8 20.8 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 33 91.7 91.7 91.7 

  ja 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 27 67.5 67.5 67.5 

  ja 13 32.5 32.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

barntillgänglig       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 42 87.5 87.5 87.5 

  ja 6 12.5 12.5 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 33 91.7 91.7 91.7 

  ja 3 8.3 8.3 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 32 80.0 80.0 80.0 

  ja 8 20.0 20.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 
 

barnkvalite       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 47 97.9 97.9 97.9 

  ja 1 2.1 2.1 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 36 100.0 100.0 100.0 
omvårdnad Giltig nej 40 100.0 100.0 100.0 

 
 

BarnSmak       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 48 100.0 100.0 100.0 
kemi/ biologi Giltig nej 36 100.0 100.0 100.0 
omvårdnad Giltig nej 40 100.0 100.0 100.0 
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barnförpackning       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 48 100.0 100.0 100.0 
kemi/ biologi Giltig nej 36 100.0 100.0 100.0 
omvårdnad Giltig nej 39 97.5 97.5 97.5 

  ja 1 2.5 2.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

BarnAnnat       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 47 97.9 97.9 97.9 

  ja 1 2.1 2.1 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 35 97.2 97.2 97.2 

  ja 1 2.8 2.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 37 92.5 92.5 92.5 

  ja 3 7.5 7.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 

Bilaga 31: I vilken grad respondenterna vet vilka produkter som kränker producenternas 

rättigheter 

 

ANOVA Table        

   
Kvadratsumma Frihetsgrad 

Kvadrerat 

medelvärde F Sig. 
kränkerProducenter * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 2.357 2 1.179 .618 .541 

 Inom 

grupper 
 230.635 121 1.906 

  

 Total  232.992 123    

 

Report  

Medelvärde  

utbildning kränkerProducenter 
ekonomi 2.4375 
kemi/ biologi 2.7222 
omvårdnad 2.4000 
Total 2.5081 
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Bilaga 32: Varför respondenterna köper produkter som de vet kränker producenternas 

rättigheter 

 

KränkningBilligare       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 38 79.2 79.2 79.2 

  ja 10 20.8 20.8 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 30 83.3 83.3 83.3 

  ja 6 16.7 16.7 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 32 80.0 80.0 80.0 

  ja 8 20.0 20.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 

Kränkningtillgänglig       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 42 87.5 87.5 87.5 

  ja 6 12.5 12.5 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 32 88.9 88.9 88.9 

  ja 4 11.1 11.1 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 36 90.0 90.0 90.0 

  ja 4 10.0 10.0 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

 
 

 

KränkningKvalite 

      

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 45 93.8 93.8 93.8 

  ja 3 6.3 6.3 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 35 97.2 97.2 97.2 

  ja 1 2.8 2.8 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 40 100.0 100.0 100.0 
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KränkningFörpacknning       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 48 100.0 100.0 100.0 
kemi/ biologi Giltig nej 36 100.0 100.0 100.0 
omvårdnad Giltig nej 39 97.5 97.5 97.5 

  ja 1 2.5 2.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  

 

KränkningSmak       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 46 95.8 95.8 95.8 

  ja 2 4.2 4.2 100.0 

  Total 48 100.0 100.0  

kemi/ biologi Giltig nej 34 94.4 94.4 94.4 

  ja 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 40 100.0 100.0 100.0 
 

 

KränkningAnnat       

utbildning   Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
ekonomi Giltig nej 48 100.0 100.0 100.0 
kemi/ biologi Giltig nej 34 94.4 94.4 94.4 

  ja 2 5.6 5.6 100.0 

  Total 36 100.0 100.0  

omvårdnad Giltig nej 37 92.5 92.5 92.5 

  ja 3 7.5 7.5 100.0 

  Total 40 100.0 100.0  
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Bilaga 33: One-Way ANOVA gällande vilka faktorer som har mest påverkan på 

konsumtionen 

 

ANOVA Table        

   
Kvadratsumma Frihetsgrad 

Kvadrerat 

medelvärde F Sig. 

KonBilligare * utbildning Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

5,120 2 2,560 ,947 ,391 

 Inom grupper  327,226 121 2,704   

 Total  332,347 123    

KonTillgänglig1 * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

8,005 2 4,003 1,798 ,170 

 Inom grupper  269,414 121 2,227   

 Total  277,419 123    

KonTillgänglig2 * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

2,450 2 1,225 ,466 ,628 

 Inom grupper  317,768 121 2,626   

 Total  320,218 123    

KonSmak * utbildning Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

18,020 2 9,010 2,802 ,065 

 Inom grupper  389,076 121 3,216   

 Total  407,097 123    

Konkvalitet * utbildning Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

42,320 2 21,160 6,184 ,003 

 Inom grupper  414,067 121 3,422   

 Total  456,387 123    

konFörpackning * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

5,357 2 2,678 ,734 ,482 

 Inom grupper  441,442 121 3,648   

 Total  446,798 123    

KonInformation * 

utbildning 
Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

,139 2 ,069 ,027 ,973 

 Inom grupper  304,789 121 2,519   

 Total  304,927 123    

KonReklam * utbildning Mellan 

grupper 
(Kombinerad) 

6,579 2 3,289 ,981 ,378 

 Inom grupper  405,768 121 3,353   

 Total  412,347 123    
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Bilaga 34: Scheffe-test gällande vilka faktorer som har mest påverkan på konsumtionen 

 

MultipleComparisons        

Scheffe        

DependentVariable 
(I) 

utbildning 
(J) 

utbildning 
Medelvärdesskillnad 

(I-J) Standardavvikelse Sig. 
95% 

konfidensintervall  

      Lägre gräns 
Övre 

gräns 

KonSmak ekonomi kemi/ 

biologi 
-,00694 ,39536 1,000 -,9868 ,9729 

  omvårdnad ,81250 ,38390 ,111 -,1389 1,7639 

 kemi/ 

biologi 
ekonomi 

,00694 ,39536 1,000 -,9729 ,9868 

  omvårdnad ,81944 ,41196 ,143 -,2015 1,8404 

 omvårdnad ekonomi -,81250 ,38390 ,111 -1,7639 ,1389 

  kemi/ 

biologi 
-,81944 ,41196 ,143 -1,8404 ,2015 

Konkvalitet ekonomi kemi/ 

biologi 
,08333 ,40786 ,979 -,9275 1,0942 

  omvårdnad 1,28333
* ,39603 ,007 ,3018 2,2649 

 kemi/ 

biologi 
ekonomi 

-,08333 ,40786 ,979 -1,0942 ,9275 

  omvårdnad 1,20000
* ,42498 ,021 ,1467 2,2533 

 omvårdnad ekonomi -1,28333
* ,39603 ,007 -2,2649 -,3018 

  kemi/ 

biologi 
-1,20000

* ,42498 ,021 -2,2533 -,1467 

*. The mean difference 

is significant at the 

0.05 level. 

       

 
 

 

Bilaga 35: Variansanalys gällande i fall respondenterna vill ha mer information om etiska 

produkter 

 

ANOVA Table        

   Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadreratmedelvärde F Sig. 

MerInformation * 

utbildning 
Mellangrupper (Kombinerad) 

8,579 2 4,289 1,583 ,209 

 Inomgrupper  327,768 121 2,709   

 Total  336,347 123    
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Bilaga 36: Variansanalys gällande i fall mer föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair 

Trade-produkter 

 

ANOVA Table        

   Kvadratsumma Frihetsgrad Kvadreratmedelvärde F Sig. 

ÖkaKonFöreläsning * 

utbildning 
Mellangrupper (Kombinerad) 

12,054 2 6,027 2,216 ,113 

 Inomgrupper  329,067 121 2,720   

 Total  341,121 123    

 
 

Bilaga 37: UnivariateAnalysisofVariance: i vilken grad respondenterna anser att de handlar 

etiskt 

 

Tests of Between-Subjects Effects      

DependentVariable: handlar etiskt      

Källa Type III Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

CorrectedModel 244,086
a 82 2,977 1,294 ,183 

Intercept 513,455 1 513,455 223,162 ,000 

utbildning 11,513 2 5,757 2,502 ,094 

kön ,843 1 ,843 ,367 ,548 

inkomst 34,246 5 6,849 2,977 ,022 

ålder 30,163 15 2,011 ,874 ,596 

utbildning * kön 2,924 2 1,462 ,635 ,535 

utbildning * inkomst 6,735 4 1,684 ,732 ,576 

utbildning * ålder 39,856 12 3,321 1,444 ,186 

kön * inkomst ,273 2 ,136 ,059 ,943 

kön * ålder 12,999 7 1,857 ,807 ,586 

inkomst * ålder 19,350 9 2,150 ,934 ,506 

utbildning * kön * inkomst ,000 0 . . . 

utbildning * kön * ålder ,495 3 ,165 ,072 ,975 

utbildning * inkomst * ålder ,000 0 . . . 

kön * inkomst * ålder ,000 0 . . . 

utbildning * kön * inkomst * ålder ,000 0 . . . 

Error 94,333 41 2,301   

Total 1540,000 124    

Corrected Total 338,419 123    

a. R Squared = ,721 (Adjusted R Squared = ,164)      
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Bilaga 38: Univariate Analys ofVariance: i vilken grad respondenterna anser att de känner till 

Fair Trade 

 

Tests of Between-Subjects Effects      

DependentVariable:kännedom      

Källa Type III Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

CorrectedModel 266,401
a 82 3,249 1,355 ,143 

Intercept 568,262 1 568,262 236,936 ,000 

utbildning 1,877 2 ,938 ,391 ,679 

kön ,002 1 ,002 ,001 ,975 

ålder 17,641 15 1,176 ,490 ,932 

inkomst 5,384 5 1,077 ,449 ,812 

utbildning * kön 3,663 2 1,831 ,764 ,473 

utbildning * ålder 17,866 12 1,489 ,621 ,812 

utbildning * inkomst 26,698 4 6,675 2,783 ,039 

kön * ålder 20,953 7 2,993 1,248 ,300 

kön * inkomst ,341 2 ,170 ,071 ,932 

ålder * inkomst 18,564 9 2,063 ,860 ,567 

utbildning * kön * ålder 3,309 3 1,103 ,460 ,712 

utbildning * kön * inkomst ,000 0 . . . 

utbildning * ålder * inkomst ,000 0 . . . 

kön * ålder * inkomst ,000 0 . . . 

utbildning * kön * ålder * inkomst ,000 0 . . . 

Error 98,333 41 2,398   

Total 1727,000 124    

Corrected Total 364,734 123    

a. R Squared = ,730 (Adjusted R Squared = ,191)      
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Bilaga 39: Univariate Analys ofVariance: vad respondenterna anser om Fair Trade-produkter 

 

Tests of Between-Subjects Effects      

DependentVariable:Ftåsikter      

Källa Type III Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

CorrectedModel 188,352
a 82 2,297 1,085 ,395 

Intercept 1525,793 1 1525,793 720,432 ,000 

kön 7,189E-7 1 7,189E-7 ,000 1,000 

ålder 34,702 15 2,313 1,092 ,393 

utbildning 5,618 2 2,809 1,326 ,277 

inkomst 24,221 5 4,844 2,287 ,064 

kön * ålder 9,682 7 1,383 ,653 ,710 

kön * utbildning 14,279 2 7,139 3,371 ,044 

kön * inkomst 10,705 2 5,352 2,527 ,092 

ålder * utbildning 46,834 12 3,903 1,843 ,073 

ålder * inkomst 20,193 9 2,244 1,059 ,412 

utbildning * inkomst 7,972 4 1,993 ,941 ,450 

kön * ålder * utbildning 7,773 3 2,591 1,223 ,313 

kön * ålder * inkomst ,000 0 . . . 

kön * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

ålder * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

kön * ålder * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

Error 86,833 41 2,118   

Total 3863,000 124    

Corrected Total 275,185 123    

a. R Squared = ,684 (Adjusted R Squared = ,053)      
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Bilaga 40: UnivariateAnalysisofVariance :om respondenterna köper Fair Trade produkter 

 

Tests of Between-Subjects Effects      

DependentVariable:KöpFtprodukter      

Källa Type III Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

CorrectedModel 164,110
a 82 2,001 1,150 ,315 

Intercept 443,905 1 443,905 255,141 ,000 

kön ,908 1 ,908 ,522 ,474 

ålder 26,742 15 1,783 1,025 ,451 

utbildning 1,978 2 ,989 ,568 ,571 

inkomst 14,014 5 2,803 1,611 ,179 

kön * ålder 8,532 7 1,219 ,701 ,671 

kön * utbildning ,057 2 ,028 ,016 ,984 

kön * inkomst 1,705 2 ,852 ,490 ,616 

ålder * utbildning 22,952 12 1,913 1,099 ,386 

ålder * inkomst 18,140 9 2,016 1,158 ,346 

utbildning * inkomst 7,385 4 1,846 1,061 ,388 

kön * ålder * utbildning 3,006 3 1,002 ,576 ,634 

kön * ålder * inkomst ,000 0 . . . 

kön * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

ålder * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

kön * ålder * utbildning * inkomst ,000 0 . . . 

Error 71,333 41 1,740   

Total 1119,000 124    

Corrected Total 235,444 123    

a. R Squared = ,697 (Adjusted R Squared = ,091)      
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Bilaga 41:Multivariate AnalysisofVariance: grad av intresse av mer information och grad av 

att fler föreläsningar skulle öka konsumtionen av Fair Trade 

 

Tests of Between-Subjects 

Effects 
      

Källa DependentVariable 
Type III 

Kvadratsumma df Kvadreratmedelvärde F Sig. 

CorrectedModel MerInformation 225,430
a 82 2,749 1,016 ,488 

 ÖkaKonFöreläsning 237,788
b 82 2,900 1,151 ,315 

Intercept MerInformation 1133,636 1 1133,636 419,045 ,000 

 ÖkaKonFöreläsning 894,611 1 894,611 354,958 ,000 

kön MerInformation ,132 1 ,132 ,049 ,826 

 ÖkaKonFöreläsning ,022 1 ,022 ,009 ,926 

ålder MerInformation 45,264 15 3,018 1,115 ,374 

 ÖkaKonFöreläsning 65,209 15 4,347 1,725 ,084 

utbildning MerInformation 18,953 2 9,477 3,503 ,039 

 ÖkaKonFöreläsning 15,964 2 7,982 3,167 ,053 

inkomst MerInformation 14,887 5 2,977 1,101 ,375 

 ÖkaKonFöreläsning 35,397 5 7,079 2,809 ,029 

kön * ålder MerInformation 9,274 7 1,325 ,490 ,836 

 ÖkaKonFöreläsning 20,650 7 2,950 1,170 ,341 

kön * utbildning MerInformation 28,609 2 14,304 5,288 ,009 

 ÖkaKonFöreläsning 19,207 2 9,603 3,810 ,030 

kön * inkomst MerInformation 30,114 2 15,057 5,566 ,007 

 ÖkaKonFöreläsning 16,273 2 8,136 3,228 ,050 

ålder * utbildning MerInformation 30,890 12 2,574 ,952 ,508 

 ÖkaKonFöreläsning 30,483 12 2,540 1,008 ,459 

ålder * inkomst MerInformation 38,243 9 4,249 1,571 ,157 

 ÖkaKonFöreläsning 16,329 9 1,814 ,720 ,688 

utbildning * inkomst MerInformation 36,679 4 9,170 3,390 ,017 

 ÖkaKonFöreläsning 16,725 4 4,181 1,659 ,178 

kön * ålder * utbildning MerInformation 16,040 3 5,347 1,976 ,133 

 ÖkaKonFöreläsning 5,720 3 1,907 ,757 ,525 

kön * ålder * inkomst MerInformation ,000 0 . . . 

 ÖkaKonFöreläsning ,000 0 . . . 

kön * utbildning * inkomst MerInformation ,000 0 . . . 

 ÖkaKonFöreläsning ,000 0 . . . 
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ålder * utbildning * inkomst MerInformation ,000 0 . . . 

 ÖkaKonFöreläsning ,000 0 . . . 

kön * ålder * utbildning * inkomst MerInformation ,000 0 . . . 

 ÖkaKonFöreläsning ,000 0 . . . 

Error MerInformation 110,917 41 2,705   

 ÖkaKonFöreläsning 103,333 41 2,520   

Total MerInformation 2767,000 124    

 ÖkaKonFöreläsning 2615,000 124    

Corrected Total MerInformation 336,347 123    

 ÖkaKonFöreläsning 341,121 123    

a. R Squared = ,670 (Adjusted R 

Squared = ,011) 
      

b. R Squared = ,697 (Adjusted R 

Squared = ,091) 
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Bilaga 42: enkät 

Undersökning gällande Fair Trade 

Syfte med undersökning: Vi vill ta reda på studenternas attityder gentemot etiska frågeställningar 

med fokus på Fair Trade. Genom att jämföra olika studentgrupper försöker vi fastställa påverkan 

av utbildning på konsumtionsbeteendet och därmed hitta ett sätt att öka konsumtion av Fair 

Trade-produkter såväl som andra etiska produkter. 

Del 1: Demografiska frågor 

1.  Kön 

□ Man  □ Kvinna 

 

2.  Ålder 

3. Varifrån kommer du? (Närmaste stad) 

 

4.  Utbildning 

□ Ekonomi 

□ Kemi 

□ Omvårdnad 

 

5.  Utbildningsnivå 

□ 0-2 år 

□ 3-4 år 

□ 4-6 år 

□ Mer än 6 år 

 

6. Inkomst per månad (inklusive studiebidrag och studielån) 

□ Under 10 000 

□ 10 000 – 13 000 

□ 13 001 – 16 000 

□ 16 001 – 19 000 

□ Över 19 000 

 

7. Typ av boende 

□ Bor själv 

□ Bor med vän / vänner 

□ Bor med familj / släktingar 

□ Bor med en partner 

 

8. Hur många barn har du?  

□ 0 

□ 1 

□ 2 

□ Fler än 2
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9. Hur långt är det dit du oftast handlar? (km)

□ < 1 

□ 1 – 3 

□ 3 – 5 

□ >5 

 

10. Varför handlar du just där? (Rangordna från 1 - 5, 1 är viktigast)

□ Närmast 

□ Brett utbud 

□ Billigast 

□ Bäst kvalitet 

□ Specifika varor finns endast där 

 

11. Hur ofta brukar du handla? 

           En gång per vecka    1      2      3      4      5      6     7     En gång per dag  

 

12. Hur oftar brukar du storhandla? 

         En gång per vecka     1      2      3      4      5      6     7     En gång per dag  

□ Aldrig 

 

13. I vilken grad anser du att du handlar etiskt? (4 är neutralt) 

           Låg grad      1      2      3      4      5      6     7     Hög grad

 

14. Vad anser du är viktigast vid konsumtion? (Rangordna från 1-7, 1 är viktigast) 

□ Pris 

□ Tillgänglighet 

□ Smak 

□ Märke 

□ Förpackning 

□ Kvalitet 

□ Förhållanderna vid 

pruduceringen 

 

15. Vad anser du om miljövänliga produkter? (4 är neutralt) 

Inte viktigt    1      2      3      4      5      6     7     Viktigt 

 

16. Vad anser du om återvinning? (4 är neutralt) 

Inte viktigt    1      2      3      4      5      6     7     Viktigt 

 

17. Har du någonsin jobbat / praktiserat på en organisation som har kopplingar till etiska 

frågor? 

□ Ja □ nej 

 

18. Om ja, ange vilken / vilka organisationer 
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19. Känner du någon bekant som är mycket aktiv inom miljö, etik och liknande områden?  

□ Ja 

□ Nej 

 

20. Om ja, i vilken grad har personen / personerna påverkat dig? (4 är neutralt) 

Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad

 

21. Vad brukar du göra på fritiden?  

 

 

 

22. Har du någon hobby som kan kopplas till etiska frågeställningar? 

□ Ja □ Nej 

 

23. Om ja, ange vilken / vilka de är 

 

 

 

 

 

Del 2: Attitydmättning 

2. A: kunskaper om Fair Trade 

 

24. I vilken grad anser du att du känner till Fair Trade? (4 är neutralt) 

Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad

25. Vilket av dessa märken symboliserar Fair Trade? 
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26. Välj det alternativ som du tycker passar bäst till Fair Trade  

A: Fair Trade-produkter är: 

□ Industriprodukter 

□ Jordbruksprodukter 

□ Närproducerat varor 

 

B: Fair Trade är till för att skydda: 

□ Konsumenter 

□ Jordbruksproducenter 

□ Industriarbetare 

□ Miljö 

□ Barn 

 

C: Fair Trade garanterar: 

□ Minimilön 

□ Barnensrätt 

□ Bra pris för konsumenter 

□ Bättre miljö 

 

 

27.  Från vilken kontinent kommer de flesta av Fair Trade-produkterna ifrån?   

□ Asien 

□ Afrika 

□ Europa 

□ Australien 

□ Sydamerika 

□ Nordamerika 

 

2. B: Utbildning 

 

28. Har du haft föreläsningar om etiska frågor under din tid på universitetet? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Jag vet inte 

 

29. I vilken grad har du kurser som kan relateras till etiska frågor? (4 är neutralt) 

      Låg grad         1     2     3     4     5     6     7   Hög grad 

 

30. I vilken grad får du inbjudningar från din institution (t.ex. via mail) till föresläsningar om 

etiska frågor? (4 är neutralt) 

Låg grad         1     2     3     4     5     6     7   Hög grad 
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31. Vad anser du om att ha fler föreläsningar om etiska frågor som du kan närvara vid? 

Bra         1     2     3     4     5     6     7   Dåligt 

 

2.C: Följande frågor är till för att mäta dina åsikter om Fair Trade. Vi vill klargöra konceptet 

Fair Trade så att du får en bättre förståelse av ämnet. Utan att ändra på dina tidigare svar ska 

du fortsätta med att besvara följande frågor: 

 

Fair Trade: Fair-trade är en organiserad socialrörelse baserad på partnerskap mellan 

jordbruksproducenter i utvecklingsländer och konsumenter med syfte att förbättra arbets- och 

ledvnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom rättvis handel. Fair Trade’s 

kriterier garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara som överstiger 

produktionskostnaden och världsmarknadspriset.  

I Sverige kan man hitta Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer 

och annan färsk frukt, juice, ris, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung, vin, rosor, 

sportbollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull 

 

32. Vad anser du gällande dessa faktorer om Fair Trade-produkter? (4 är neutral) 

     A: Priset 

Billigt         1     2     3     4     5     6     7   Dyrt 

     B: Tillgänglighet(till butik med Fair Trade-produkter) 

Lättillgängligt         1     2     3     4     5     6     7   Svårtillgängligt 

     C: Tillgänglighet (i själva butiken) 

Lättillgängligt         1     2     3     4     5     6     7   Svårtillgängligt 

     D: Smak 

Bra         1     2     3     4     5     6     7   Dåligt 

     E: Förpackning 

Tillfredsställande    1     2     3     4     5     6     7   Inte tillfredsställande 

     F: Kvalitet 

Bra         1     2     3     4     5     6     7   Dåligt 

     G: Information  

Tillräckligt      1     2     3     4     5     6     7   Inte tillräckligt 

     H: Reklam 

Tillräckligt      1     2     3     4     5     6     7   Inte tillräckligt 

 

33. Vad anser du om Fair Trade-produkter? (4 är neutralt) 

Inte viktigt        1     2     3     4     5     6     7   Viktigt 

 

34. Vad anser du om de nuvarande levnadsvillkoren för producenter i fattiga länder? (4 är 

neutralt) 

Dåliga        1     2     3     4     5     6     7    Bra 
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35. I vilken grad anser du att producenter ekonomisk sett behöver...? (4 är neutralt) 

Inte skyddas       1     2     3     4     5     6     7   Skyddas 

 

Del 3.A: Beteendemätning 

36. Hur ofta...? (4 är neutralt) 

 

A: köper du miljövänlig produkter?  

Aldrig         1     2     3     4     5     6     7    Alltid 

B: köper du Fair Trade-produkter? 

Aldrig         1     2     3     4     5     6     7    Alltid 

C: återvinner du? 

Aldrig        1     2     3     4     5     6     7    Alltid 

 

37. Donerar du pengar till välgörenhet? 

□ Aldrig 

□ En gång på några år 

□ En gång per år 

□ Några gånger per år 

□ Några gånger per månad 

 

38. Om du har donerat pengar, vilken organisation donerar du pengar till? 

 

 

39. I vilken grad bryr du dig om produkters ursprung när du konsumerar? (4 är neutralt) 

      Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad 

 

40. I vilken grad vet du om vilka produkter det är som... (4 är neutralt) 

A: Har negativ miljöpåverkan 

Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad 

B: Har koppling till barnarbete 

Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad 

C: Kränker producenternas rättigheter 

Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad 

 

 

41. A) Köper du produkter som du vet har negativ påverkan på miljön? 

□ Ja □ Nej 

B) Om du har svarat ja, varför? (Välj ett eller flera alternativ) 

□ Billigare 

□ Mer lättillgänglig 

□ Bättre kvalitet 

□ Bättre förpackning 

□ Godare smak 

□ Annat 
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42. A) Köper du produkter som du vet har koppling till barnarbete? 

□ Ja □ Nej 

B) Om du har svarat ja, varför? (Välj ett eller flera alternativ) 

□ Billigare 

□ Mer lättillgänglig 

□ Bättre kvalitet 

□ Bättre förpackning 

□ Godare smak 

□ Annat 

 

43. A) Köper du produkter som du vet kränker producenternas rättigheter? 

□ Ja □ Nej 

B) Om du har svarat ja, varför? (Välj ett eller flera alternativ) 

□ Billigare 

□ Mer lättillgänglig 

□ Bättre kvalitet 

□ Bättre förpackning 

□ Godare smak 

□ Annat

 

Del 3.B: Beteendeförändring 

44. I vilken utsträckning stämmer det att nedanstående faktorer skulle öka din konsumtion av 

Fair Trade-produkter? (4 är neutralt) 

A: Billigare produkter 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

B: Mer tillgängligt (till butik med Fair Trade-produkter) 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

C: Mer tillgängligt (i själva butiken) 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

D: Godare smak 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

E: Bättre kvalitet 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

F: Mer tillfredsställande förpackningar 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

G: Mer information om Fair Trade och dess konsekvenser 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

H: Fler reklamkampanjer 

Stämmer  inte alls      1     2     3     4     5     6     7    Stämmer helt och hållet 

 

45. I vilken grad är du intresserad av mer information om etiska produkter? (4 är neutralt) 

      Låg grad     1      2      3      4      5      6     7     Hög grad 
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46. Skulle du gå på föreläsningar om etiska frågeställningar om de skulle finnas tillgängliga?  

□ Ja 

□ Nej 

□ Jag vet inte 

 

47. I vilken grad tror du att fler föreläsningar skulle öka din konsumtion av Fair Trade-

produkter? (4 är neutralt) 

Låg grad     1      2      3      4      5     6     7     Hög grad 

 

48. Vad tror du själv skulle kunna öka din konsumtion av Fair Trade-produkter? (ange 2 

faktorer som har mest påverkan) 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!
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