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Sammanfattning 

Konsumenterna har under de senaste åren blivit mer och mer medvetna. Till följd av 

detta har företagens CSR arbete både ökat och utvecklats. Idag är CSR ett brett och 

svårdefinierat begrepp enligt många forskare. För att hjälpa konsumenterna att hitta rätt 

har diverse märkningar vuxit fram vilka syftar till att certifiera de initiativ som tas. 

Fairtradecertifieringen vilken använts som plattform i denna studie är en av många mer 

eller mindre välkända märkningar vilka finns för konsumenterna att tillgå. 

Fairtradecertifieringens främsta syfte är att främja rättvis behandling och skapa bättre 

arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i tredjevärldsländer. Dit vi som 

konsumenter nu börjat lyfta våra blickar. Vi konsumenter har börjat fråga oss vem som 

egentligen betalar priset för vår konsumtion?  
 

Båda inom forskning och i direkta rapporter från näringslivet visar konsumenterna 

starkt intresse för hållbart arbete och inte minst etisk handel. Dock har inte detta intresse 

visat lika stor effekt i hur konsumenterna faktiskt handlar. Forskningen säger att en 

möjlig förklaring till detta är ett informations- och kunskapsgap hos konsumenterna. Att 

de faktiskt inte vet varför de skall handla eller vad det innebär när de handlar hållbart. 

Vi ställde oss därmed frågan: 
 

Vilken betydelse har information för konsumentens gap mellan intention och handling 

vid köp av Fairtradecertifierade varor? 

 

Studien genomfördes utifrån en experimentell metod i kombination med en 

enkätundersökning, vilken syftade till att kartlägga studenternas uppfattning om 

Fairtradecertifieringen och undersöka huruvida det fanns ett samband mellan dessa och 

informationsperceptionen. Vi ensamställde informationsfaktorn i experimentet och fann 

att den inte har en ensam påverkan isolerad och som presenterad i experimentet. 

Däremot antydde resultaten att information har en effekt på konsumenternas uppfattning 

såväl som på köpbeslut. Studien visade även en stor spridning i uppfattning om 

Fairtradecertifieringen, där det bland annat indikerades en hög grad av trovärdighet 

samt att ett informationsbehov verkade existera. 
 

Det praktiska bidraget från studien är lämpat direkt till företag och organisationer för att 

få ytterligare kunskap om hur uppfattningarna kring Fairtrade förhåller sig samt hur 

företag och organisationer kan arbeta med kommunikation och information om 

Fairtradecertifieringen. Det teoretiska bidraget kan ses som en ytterligare kartläggning 

av forskningsområdet etisk handel och CSR arbete med Fairtradecertifieringen som 

plattform. Där det främsta bidraget kan ses som att ensamställande av information om 

Fairtradecertifieringen som presenterad i experimentet inte är tillräckligt stark för att 

kunna ses som en ensamstående faktor för konsumenterna att ta ett hypotetiskt 

köpbeslut utifrån. Vilket kan ses som en ansats att försöka förstå det gap mellan 

intention och handling som återfinns hos konsumenterna gällande etisk handel.  



 

Förord 
 

Det har varit en lärorik termin och vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anna-

Carin Nordvall som med sitt ständiga engagemang, sin kunskap, sitt lugn och sin alltid 

positiva inställning har guidat oss genom detta arbete från början till slut. Vi vill även 

framföra ett tack till våra nära och kära som har funnits där för oss under arbetets gång.  
 

Nu ser vi fram mot nya äventyr! 

 

Alexandra Olofsson 

Sara Olofsson 
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1. Introduktion 
I följande avsnitt kommer det valda forskningsområdet för studien att introduceras. 

Genom en introduktion av området vill vi belysa aktualiteten av det valda ämnet för 

studien samt ge läsaren en kortfattad inblick i dess bredd och framväxt. Introduktionen 

är indelad i två delar, där den första delen ämnar visa ämnets framväxt inom forskning 

likväl som inom näringslivet. Därefter går vi in på konsumenternas attityd och 

utmaningarna som företagen ställs inför idag relaterat till ämnet. Därefter kommer vi 

kortfattat diskutera grunden till vårt val av ämne samt studiens avgränsningar.  

 

1.1 Introduktion  
Med ett OS i Sotji, Ryssland 2014 där rubrikerna innan mer handlade om arbetarnas 

dåliga förhållanden och ett korrupt land än om atleterna och vad dessa skulle komma att 

prestera i det stundande OS:et (Johansson, 2014) är ämnet ansvarstagande, både etiskt 

och miljömässigt hetare än på länge. 2012 såg vi rapporter hur Teliasonera mutat sig till 

stora affärer (Svenska Dagbladet, 2012). Rapporterna kommer i en strid ström och 

konsumenterna blir allt mer pålästa och allt mer medvetna i sina val. Där ett resultat av 

att konsumenterna börjat se direkta effekter av det konsumtionscentrerade samhälle där 

vi lever och agerar bidragit till att nya kriterier vuxit fram för hur vi som konsumenter 

väljer att handla. Solomon et al. (2013, s. 51) diskuterar en konsumentgrupp under 

namnet den etiska konsumenten, en person vilken visar sitt ställningstagande genom hur 

denne väljer att handla. Den etiska konsumenten väljer företag där bland annat 

mänskliga rättigheter respekteras, där djurhållningen sköts på ett etiskt respektabelt vis 

och miljövänliga alternativ vägs in framför företag där dessa värden inte prioriteras 

(Solomon et al. 2013, s. 52). Annunziata et al. (2011, s. 521) menar att etiska värden 

såsom mänskliga rättigheter vävs in av fler och fler konsumenter idag när de fattar 

beslut om vilka varor som skall inhandlas. Trudel & Cotte (2008, s. 740) diskuterar 

även att konsumenten är villig att betala marginellt lite mer om de vet att produkten är 

tillverkad etiskt riktigt. Vidare tyder deras resultat på att negativ information påverkar 

mer då det finns en vilja att betala betydligt mindre för en vara som är tillverkad på ett 

oetiskt sätt. Denna etiska resa började decennium tidigare, då Abratt & Sacks redan i en 

studie publicerad 1988 talade om denna utveckling hos konsumenterna men som inte 

kan anses ha slagit rot ordentligt förrän på senare år hos företagen i deras arbete. I en 

undersökning gjord av Svensk Handel (2013, s. 7) svarar hela 96 % av de tillfrågade 

företagen med över 250 anställda att de arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. På 

intressenternas efterfrågan har samhället börjat förändrats gentemot att bli allt mer 

medvetet, till följd är nu etiskt och miljömässigt ansvarstagande större än någonsin 

(Sheik & Beise-Zee, 2011, s. 27).  

 

Corporate Social Responsibility, CSR har utövats i över 200 år men är endast under de 

senaste decennierna som det börjat gå under begreppet CSR (Idowu & Leal Filho, 2009, 

s. 11-13). Hur CSR tagit sig uttryck har utvecklats genom åren. Tidigt 1900-tal ansågs 

företag vilka såg över arbetarnas hälsa och arbetade med moraliska frågor som 

ansvarstagande. På 1960-talet efter krigstiden började diskriminering hamna i fokus och 

även produktsäkerhet. Att informera sina kunder om farorna med produkterna vilka 

företagen sålde. (Harvard Business Review, 2014) Till att idag vara ett vitt och 

svårdefinierat begrepp (Dahlsrud, 2008, s. 3). Svensk handel (2013, s. 6) använder i sin 

årliga undersökning av Corporate Social Responsibility hos svenska företag en 
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definition av CSR vilket går under begreppet hållbart företagande, vilket innefattar 

vidmakthållande av de mänskliga rättigheterna, främjande av mångfald, jämställdhet 

och goda arbetsförhållanden både i Sverige och utanför landets gränser där företaget 

agerar. Att företaget driver en hållbar affärsplan gällande etik, miljö och ekonomi. Hur 

CSR tar sig uttryck är väldigt olika från företag till företag. RedQ är ett exempel på ett 

företag som gjort sin etiska hållbarhetsgrund till kärnan i dess affärsidé (RedQ, u.å). 

Oriflame är ett annat exempel vilka jobbar med sponsring av mer välkända 

välgörenhetsinitiativ, såsom Världsnaturfonden WWF och SOS Barnbyar samt 

medgrundare till World Childhood Foundation (Oriflame, u.å). Bhattachary & Sen 

(2004, s. 12; Sen & Bhattachary, 2001, s. 226) använder sig av en modell där de 

kategoriserar in CSR initiativ i sex kategorier: samhällsstöd, mångfaldhetsarbete, 

medarbetarstöd, miljöstöd, arbete utanför hemlandet (oftast i länder där mänskliga 

rättigheter ej respekteras) samt initiativ direkt riktade mot produkt. CSR är ett väldigt 

brett koncept och forskare har trots mycket forskning på området svårt att enas om hur 

CSR skall definieras (Dahlsrud, 2008, s. 3). Mohr et al. (2001, s. 48) undersöker 

medvetenheten hos konsumenten kring CSR och antyder att det även finns svårigheter i 

att mäta CSR på grund av dess breda och svåröverskådliga koncept.  

 

Miljöstöd är ett av de CSR initiativ som haft stort fokus de senaste åren och fortsatt har 

stort fokus bland konsumenterna, men i senaste studien gjord av Svensk Handel (2013, 

s. 17) uppger konsumenterna även att aktioner tagna mot etik och respekt av mänskliga 

rättigheter värderas högt. Vidare uppger Svensk Handel (2013, s. 19) att konsumenter 

ofta söker information om CSR arbete genom märkning på produkterna. För företagen 

kan exempelvis en fair trade certifiering av deras CSR initiativ tagna mot mänskliga 

rättigheter vara ett alternativ för att få en kvalitetsstämpel och uppnå en högre form av 

erkännande (Uusitalo & Oksanen, 2004, s. 219). Ett exempel på en fair trade certifiering 

är, Fairtradeorganisationen oberoende produktmärkning. 

 

Fairtrade 2014 
“Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare 

och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och 

levnadsvillkor” 

(Fairtrade, u.å.a) 

 

Fairtrademärkningen kan idag ses på livsmedel som exempelvis bananer, te, kaffe men 

även på andra produkter såsom rosor och bollar. Märkningen är en garanti för att 

produkten uppfyller de riktlinjer som internationella Fairtrade organisationen upprättat. 

(Fairtrade, u.å.f) I sin årsrapport 2012-2013 från den internationella instansen inom 

Fairtrade rapporterar de att en ökning i försäljning mellan 2011 och 2012 har skett med 

21 % (Fairtrade International, 2013, s.13).  

 

Intresset för CSR initiativ mot etiska rättigheter blir större och större från 

konsumenternas sida (Svensk Handel, 2013, s. 12) på denna efterfrågan växer även 

Fairtrade som certifiering sig allt starkare för varje år som går då en ökning i 

försäljningen ses (Fairtrade, 2013, s. 32). Konsumenterna har börjat begära Fairtrade 

och på denna efterfrågan har företag börjat ta ställning. Starbucks tog ett 

ställningstagande 2009 och valde att dubbla sina inköp av Fairtradecertifierat kaffe, och 

höjde andelen Fairtradecertifierat kaffe upp till 10 % av deras totala inköp av kaffe. 

Denna ökning motsvarar nästan en tredjedel av allt sålt Fairtradecertifierat kaffe runt 

om i världen. (Craxton & Rathke, 2011, s. 30) Utbudet av fair trade varor är dock 
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fortfarande förhållandevis litet och det finns en önskan om ett större utbud från 

konsumenternas sida (Svensk handel, 2013, s. 17). 

 

Återspeglat utifrån antalet och den ständiga ökning av företag som engagerar sig i CSR 

frågor finns en genomgående tro från ledningen på att genomförande av CSR initiativ 

ger ett bättre rykte till företaget (Lii & Lee, 2011, s. 78; Sen & Bhattacharya, 2001, s. 

225). Även forskning är på samma spår som företagsledarna och bekräftar att CSR kan 

användas som marknadsföringsinstrument för långsiktig bärighet (Podnar & Golob, 

2007, s. 336). Annunziata et al. (2011, s. 532) menar att etiskt arbete är ett tillfälle för 

företagen att öka sin konkurrenskraft och differentiera sig. Detta då konsumenterna i 

dagens samhälle uppvisar ett ökat intresse för etisk handel. Sen & Bhattacharya (2001, 

s. 238; Swaen & Cumpitaz, 2008, s. 2) fyller på med att det är viktigt för företag som 

antar en CSR strategi att tänka CSR igenom hela sin värdekedja, att tänka strategiskt 

hållbart både vid positionering och företagets helhetsimage för att CSR strategin skall få 

en positiv effekt.  

 

1.2 Problembakgrund 
Det finns en stark efterfrågan på etiskt rättvisa produkter och företagen gör stora 

satsningar på CSR arbete (Svensk handel, 2013, s. 7, 17). Det till trots är 

konsumenternas inställning till de CSR intiativ som genomförs inte idel positiv (Sen & 

Bhattacharay, 2001, s. 238; Craxton & Rathke, 2011, s. 37). Lii & Lee (2011, s. 78) 

menar att ifall om ett företags image var positiv redan innan ett CSR initiativ 

genomförts är sannolikheten högre att initiativet förstärker den positiva imagen som 

redan fanns. Dock figurerar en del skepticism bland konsumenterna, en misstanke som 

till exempel finns från dessa är att återförsäljare drar nytta av att konsumenter är villiga 

att betala mer för Fairtrade (Craxton & Rathke, 2011, s. 30).  Enligt Öberseder et al. 

(2013, s. 1849) uppfattar vissa konsumenter företagens CSR-arbete som ett PR trick och 

menar då exempelvis att företagen kommunicerar mer än vad de egentligen gör eller att 

initiativet i sig ses som icke trovärdigt. Denna skepticism är inte obefogad då företag 

har visat sig missbruka CSR och dess kommunikation och misslett sina konsumenter. 

En handling som går under namnet greenwashing och innebär att företagen bland annat 

missleder kunden och överdriver deras sociala och miljömässiga engagemang (Financial 

Times Lexicon, 2014).  

 

Öberseder et al. (2011, s. 457) menar att det är genom en hierarkisk och komplex 

process konsumenterna utvärderar ett företags CSR initiativ och använder det som ett 

köpkriterie. Vilket stödjer Sen & Bhattacharya (2001, s. 238; Bhattacharya & Sen, 

2004, s. 10) tidigare experimentiella forskning av konsumenternas utvärdering av CSR 

initiativ. Carrigan & Attala (2001, s. 571) menar att finns det inga kostnader i form 

högre pris, minskad kvalitet eller en ökad svårighet att finna produkten kan det öka 

sannolikheten för att konsumenten ska göra etiska val. Samtidigt som Pomering & 

Dolnicar (2009, s. 285) menar att konsumentmedvetenheten kring CSR är låg och varpå 

konsumenten kan behövas utbildas i att förstå vad CSR initiativen innebär, att initiativ 

genomförs och hur de genomförs. Bhattachary & Sen (2004, s. 23) diskuterar att om 

konsumenternas medvetenhet (awareness) om CSR initiativ är låg, påverkar detta till 

hög grad konsumentens förmåga att utvärdera CSR initiativ, samtidigt som de fortsätter 

med att kommunikation av CSR är en avvägning då den är en svår balansgång. 
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När vi talar om CSR arbete är gapet mellan intention och handling påtaglig (Öberseder 

et al., 2011, s. 449). Hoek et al. (2013, s. 786) går så långt i sin studie att de föreslår att 

det kan vara lätt att överskatta enkla uttalanden av åsikter kring intentionen till köp av 

hållbara varor. Bartels & Onwezen (2014, s. 86) vänder på det och menar att huruvida 

konsumenten verkligen kan göra en bedömning av sin egen benägenhet till köp av en 

hållbar produkt går att argumentera kring. Det finns ett klart stöd till att efterfrågan och 

vilja hos konsumenterna att köpa hållbara varor men faktum kvarstår fortfarande, att få 

konsumenter fullföljer sin intention (Sheik & Beise-Zee 2011, s. 27). Något som kan ses 

som ett stort problem för företag som väljer att genomföra CSR initiativ och ta ett 

hållbart ansvarstagande.  

 

De Pelsmacker & Janssens (2007, s. 362) menar på att utifrån tidigare forskning kring 

gapet mellan attityder och handling kan det vara av vikt att undersöka och få en 

förståelse för köpprocessen, vad det är som påverkar konsumenterna vid köp av fair 

trade. Det kan ses gå i linje med vad Öberseder et al. (2011, s. 449) menar, att eftersom 

det finns ett gap mellan konsumenters intention och handling kan det vara av betydelse 

att få ökad kunskap om CSR och dess roll när det kommer till hur konsumenten väljer i 

en köpsituation. Megicks et al. (2008, s. 640) är inne på samma spår och menar att 

många tidigare studier har försökt förklara konsumentens medvetenhet kring hållbart 

handlande inriktat mot en uppsjö specifika kännetecken men få har inriktat sig på att 

studera den mängd av faktorer som påverkar en konsument vid köp av hållbara 

produkter. Några forskare som dock har inriktat sig på detta är exempelvis Öberseder et 

al. (2011), De Palsmacker et al. (2007) samt Shaw et al. (2000). De diskuterar hur en 

konsument utvärderar CSR, respektive etiskt handlande utifrån ett antal faktorer så som 

exempelvis, tillgänglighet, pris, information och intresse i hopp om att öka förståelsen 

för gapet mellan intention och handling. De Palsmacker et al. (2006, s. 127, 136) vilka 

utförde sin studie mot faktorer som påverkar vid köp och utvärdering av fair trade 

produkter menar att bland annat en större förståelse för vad gäller uppfattningar och 

köpbeteende kan vara av värde för fair trade organisationer då marknadsandelen är 

relativt liten. Swaen & Cumpitaz (2008, s. 27; Bhattacharay & Sen, 2004, s. 23) menar i 

sin tur att en förklaring till varför konsumenten många gånger exkluderar CSR som en 

faktor vid utvärdering av köpalternativ ligger i den bristande kunskapen inom området 

samt CSR’s brist på erkännande. Därför hävdar de att företagen måste implementera 

sina CSR initiativ tillsammans med en väl genomtänkt kommunikationsplan gentemot 

konsumenten. Schmeltz (2012, s. 30) stöttar deras resonemang, och menar att antigen är 

företagen omedvetna av vikten av kommunikation kring sina CSR initiativ eller så är de 

inte bekväma med hur de skall kommunicera. Vidare menar de att mycket forskning 

kring CSR har lagts på corporate identity och corporate strategy men få har fokuserat 

på corporate communication.   

 

Carrigan & Attala (2001, s. 571) diskuterar att konsumenterna kanske inte innehar 

tillräckligt med information kring etiskt handlande och att ytterligare information 

kanske skulle kunna få dem att välja bort de oetiska alternativen i sitt handlande. Sen & 

Bhattacharya (2001, s. 239) menar att hos ett kundsegment där ett lågt intresse finns för 

CSR initiativ kan en förutfattad mening finnas att CSR initiativet minskar företagets 

förmåga att producera kvalitet. Har företaget ett sådant kundsegment, alternativt ett 

potentiellt kundsegment inom denna grupp bör företaget lägga fokus på att 

kommunicera ut att CSR initiativet inte alls påverkar kvaliteten av produkterna. 

Öberseder et al. (2013, s. 1840) menar att ju mer medvetna konsumenterna är genom 

mer kommunikation desto positivare blir de till CSR, vilket också kan följas av ett ökat 
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handlande i den riktningen. Svensk handel (2013, s. 17) indikerar att företagen kommit 

längre än vad konsumenterna upplever då CSR arbete är komplext att kommunicera ut 

mot kund. Ett uttalande från ett av de deltagande företagen i Svensk Handels 

undersökning (2013, s. 22) lyder: “Den största utmaningen är kommunikationen ut till 

konsumenten som är mer komplex”. Vidare menar Mohr et al. (2001, s. 70) att det ligger 

hos myndigheter och företag att kommunicera den CSR information vilken redan finns. 

 

Sammanfattningsvis befinner sig samhället i ett skede med ett fokus på etisk 

konsumtion. Företagens ledning har börjat satsa mer och mer på hållbara initiativ och 

konsumenten märker av detta. Det finns dock en skepticism bland konsumenterna kring 

CSR kommunikation och en misstänksamhet för initiativens trovärdighet. Forskarna 

pekar mot ett kunskapsgap där konsumenten inte är uppdaterad på vad som sker från 

företagens sida samt vad det innebär för dem. Näringslivet rapporterar att det finns en 

utmaning i hur arbetet skall kommuniceras. Detta leder oss ner till vår 

problemformulering: 

 

1.3 Problemformulering 
Vilken betydelse har information om Fairtradecertifieringen för konsumentens gap 

mellan intention och handling vid köp av Fairtradecertifierade varor? 

 

1.4 Syfte 
Som påvisat i inledningen tyder forskning på att det finns ett kunskapsgap för vad som 

företagen faktiskt gör kring hållbart arbete parallellt som konsumenterna har starka 

uppfattningar om etiska frågor. Därför ämnar denna studie till att undersöka om och hur 

information om Fairtradecertifieringens fördelar kan påverka konsumenten i valet 

mellan att köpa en Fairtradecertifierad vara eller inte. Vilket ämnas besvaras genom 

experimentdelen i den följande studien. Vidare syftar studien till att undersöka 

konsumentens uppfattning om Fairtradecertifieringen samt ifall det finns ett samband 

mellan dessa och deras informationsperception? Vilken ämnas besvaras med studiens 

följande enkätundersökning. 

 

1.5 Avgränsningar 
I denna studie har vi vår bas i CSR forskning och plattformen utifrån vilken vi kommer 

genomföra vår empiristudie är Fairtrade som certifiering. Fairtrade som certifiering är 

en frivillig märkning som företag kan ansöka om. Enligt en studie gjord av TNS Sifo 

(Fairtrade, u.å.e) på uppdrag av Fairtrade Sverige är Fairtradecertifieringen den näst 

mest kända märkningen efter Svanenmärkningen vad gäller miljömässig och etisk 

standard. I denna studie avstår vi från att ta ställning i dess erkännande och nöjer oss 

med att säga att Fairtradecertifiering är en väl igenkänd märkning varpå den kommer 

därför få fungera som plattform. Utifrån detta val kommer också vårt fokus hamna per 

automatik på livsmedel och varor köpta i livsmedelsbutiker då Fairtradecertifiering 

framförallt har varor infallande under denna produktkategori (Fairtrade, u.å.i). Vi har 

vidare valt att undersöka den svenska populationen och begränsat denna till studenter 

vid Umeå Universitet. Då vi anser studenter vara en representativ målgrupp utifrån 

studiens utformning där information om Fairtradecertifieringen kommer vara den 

ensamställda faktorn vilken kommer undersökas. För närmare beskrivning och 

argumentation se avsnitt 5.1 Urval. 
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Vi är medvetna om att Fairtradecertifieringen fått kritik och likaså att CSR är ett 

debatterat område. Vi kommer i denna studie utgå från att Fairtradecertifieringen är 

trovärdig och fyller sin funktion. För närmare redogörelse för vad 

Fairtradecertifieringen står för och innefattar se avsnitt 1.7, Begreppsdefinitioner samt 

kapitel 3, Fairtrade. 

 

Likaså är vi väl medvetna att vid köp tas inte bara information in i avvägandet utan det 

är en mängd faktorer som spelar in. Likväl tillkommer fler brus än de vi talar om och tar 

upp. Pris och varumärke kan exempelvis ses som två starka faktorer vilka vi valt att 

bortse från i den experimentella delen av följande studie. Detta för att skala av och 

enbart komma åt informationsperceptionen kring Fairtradecertifieringens fördelar. Detta 

är något som vidare kommer diskuteras under kapitel 7, Analys och diskussion samt i 

avsnitt 9.1, Begränsningar. 

 

Slutligen vill vi klargöra att CSR som område inte kommer att behandlas mer i sig självt 

utan som en del av Fairtrade och vice versa. I inledningen introducerades läsaren för 

CSR för att få helhetsbilden av hållbarhetsområdet och hur denna utvecklats och vuxit 

fram. I följande studie kommer detta område lämnas som stort för att ge plats till 

Fairtrade som plattform för CSR. Dock kommer teorier inriktade mot CSR diskuteras 

med Fairtrade som utgångspunkt. 

 

1.6 Val av ämne 
Båda författarna har som grund läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

Service Management. Alexandra har på D-nivå läst entreprenörskap och innovation 

management medan Sara har sitt fördjupningsområde inom marknadsföring. Inom vårt 

program har vi läst kursen Service marketing och marketing ethics - an international 

perspective där etik och hållbarhet uppmärksammades. Ett ämne som blir mer och mer 

debatterat och som enligt vår uppfattning kommer att bli viktigare och viktigare för 

företagen att ta hänsyn till och arbeta med båda nu och i framtiden. Vilket gör det till ett 

intressant område att få fördjupad kunskap inom inför ett framtida arbetsliv. Sara har 

även ett personligt intresse i dessa frågor vilket gjorde detta ämne till ett intressant 

område. Alexandra i sin tur har precis startat ett företag inom socialt entreprenörskap i 

Mexiko vilket i sin tur gjorde Fairtrade som plattform för CSR till ett naturligt val. 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 

1.7.1 CSR 
I inledningen talades det om hållbar handel som samlingsnamn på det som enligt 

teoretiska termer kallas CSR. Vi kommer blanda hållbar handel, hållbara varor och CSR 

i följande studie. Vi syftar med dessa termer alltid på den definition av Europeiska 

kommissionen vilken inom CSR forskning är en av de mest välciterade (Dalsrud, 2008, 

s. 7). Efter publikationen av Dalsrud (2008) har Europeiska kommissionen reviderat 

denna definition vilken nu lyder: 

 

Europeiska kommissionen (u.å): 

“The responsibility of enterprises for their impacts on society” 
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Vilken vi tolkar som företags ansvar för påverkan på samhället. Såväl på miljön med 

hänsyn till utsläpp, föroreningar och förbrukning av fossila bränslen, som etiska 

ställningstaganden för en bättre arbetsmiljö, respekt av de mänskliga rättigheterna med 

mera. Bhattachary & Sen (2004, s. 12) gör en indelning av CSR initiativ i sex kategorier 

vilket även nämndes i inledningen. Uppdelningen ser ut som följer: samhällsstöd, 

mångfaldhetsarbete, medarbetarstöd, miljöstöd, arbete utanför hemlandet (oftast i länder 

där mänskliga rättigheter ej respekteras) samt initiativ direkt riktade mot produkt. 

 

1.7.2 Etisk handel 
Vad som innefattas under begreppet etisk handel är debatterat och landar enligt 

Harrison et al. (2005, s. 2) i ett väldigt brett begrepp som innefattar allt från investering 

i aktier i etiska bolag, till konsumenters köp av produkter samt konsumenters bojkott av 

företag med bristande miljöhänsyn i inköpspolicy’s. I denna studie kommer fokus ligga 

på den etiska handeln av varor, snarare än investeringar. 

 

1.7.3 Fair trade 
De Palsmacker & Janssens (2007, s. 361) definierar fair trade som: “Fair trade is an 

alternative approach to trading partnerships that aims for sustainable development of 

excluded or disadvantaged producers in the Third World”. Det vill säga, fair trade är en 

alternativ handel som syftar till att skapa en hållbar utveckling för de producenter i 

tredje världen som har det mindre fördelaktigt. Användningen av fair trade som begrepp 

kommer att ske när de etiska initiativen enbart innefattar försök till att främja en hållbar 

utveckling för producenter i tredje världen. 

 

1.7.4 Fairtradecertifiering 
Fairtradecertifieringen som i denna studie kommer vara vår plattform för hur CSR 

initiativ kommer att undersökas beskrivs enligt citatet nedan: 

 

“Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare 

och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och 

levnadsvillkor”. 

(Fairtrade, u.å.a) 

 

För en mer utläggande beskrivning av Fairtrade se kapitel 3. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras den metodologiska grund vilken studien är uppbyggd på. 

Vi ämnar förklara den vetenskapliga metoden för hur denna studie genomförts för att 

ge läsaren en djupare förståelse för hur studien vuxit fram. Nedan kommer 

verklighetssyn och kunskapssyn presenteras, vilka ligger som grund till utgångspunkten 

i studien. Därefter presenteras vår förförståelse och studiens angreppssätt. Vidare 

redogörs för studiens perspektiv, vilken forskningsstrategi som antagits, samt en 

litteraturstudie där den teoretiska referensramen förklaras. Kapitlet avslutas sedan med 

källkritik.  

 

2.1 Forskningsfilosofiska frågor 
Ontologi och epistemologi är två olika förhållningssätt och utgångspunkter vilka 

benämns inom forskningen. Ontologiska frågeställningar behandlar “om huruvida den 

sociala verkligheten ska uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala 

aktörerna eller om den ska ses som något som dessa formar eller skapar” medan 

epistemologiska frågor syftar till att besvara vad som är giltig kunskap (Bryman & Bell, 

2013, s. 22, 35). Nedan följer en vidare förklaring av de båda utgångspunkterna och hur 

de förhåller sig till vår studie. 

 

2.1.1 Verklighetssyn 
Den ontologiska utgångspunkten berör som ovan nämnt synen på hur världen ser ut där 

de två synsätten vilka kan antas benämns som objektivism och konstruktionism. Den 

ontologiska ståndpunkten objektivism innebär att verkligheten existerar oberoende av 

de som agerar där, det som händer är något yttre vilket inte kan påverkas (Bryman & 

Bell, 2013, s. 41-42). Motsatsen till objektivism benämns som den konstruktionistiska 

synen på världen där vi istället är en del av den yttre världen och där vi inte är 

oberoende av hur den upplevs utan vi istället är med och formar och skapar den 

verklighet som vi befinner oss i. En verklighet som också hela tiden förändras. (Bryman 

& Bell, 2013, s. 43) Den objektivitiska synen på världen faller samman med vår studies 

art vilken syftar till att undersöka informationens betydelse samt hur deras uppfattningar 

om Fairtradecertifieringen ser ut där vi som forskare antar ett utifrån perspektiv. Det vill 

säga vi antar inte ett medskapande perspektiv som i konstruktionismen.   

 

Objektivitet ett viktigt område att behandla och Knut Erik Tranöy (1986 refererad i 

Johannessen & Tufte, 2003, s. 18) beskriver objektivitet: 

 

“forskaren ska vara saklig, fördomsfri och opartisk och inte subjektiv så att han låter 

sina egna uppfattningar och känslor dominera. En forskare måste förhålla sig kritisk 

konfrontera sina egna uppfattningar med data och överge egna uppfattningar om 

forskningsresultatet visar något annat.”  

 

Ejvegård (2009, s. 19) menar att det är viktigt att man strävar efter att vara så objektiv 

som möjligt men att det kanske inte alltid är möjligt då det kan vara svårt att veta och 

förstå att man själv har inneboende förutfattade meningar. Det är i linje med vad Holme 

& Solvang (1997, s. 31) nämner angående att det som samhällsforskare kan vara svårt 

att stänga bort sina egna intressen och sig själv som människa men att det är viktigt att 

vara medveten om detta. De menar vidare att ett medvetandegörande möjliggör en viss 

distans till sig själv och sina egna intressen i sitt arbete och är viktigt för att kunna anta 
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en mer objektivistisk syn. Vi som författare till denna studie har sedan innan 

erfarenheter, uppfattningar och åsikter av olika slag vilket vi är medvetna om att det kan 

påverka studien och hur den genomförs men vi har strävat efter att under arbetets gång 

försöka vara så objektiva som möjligt till den kunskap vi har mött och det 

tillvägagångssätt vi valt. För vidare information se avsnitt 1.6, Val av ämne, där vi 

redogör för varför detta område valdes att belysas men även avsnitt 2.2, Förförståelse, 

där en beskrivning ges av den förförståelse vi besitter.  

 

Vidare diskuterar Johannessen & Tufte (2003, s. 28) vikten av transparens inom 

forskningen. Olika forskare kan komma fram till olika fakta även om de studerar samma 

fenomen vilket kan bero på att studier inom samhällsvetenskapen är komplexa och 

eventuellt kan undersökningarna genomförts på olika sätt. Det som då är relevant är att 

det finns en möjlighet för andra människor att kunna se hur forskningsprocessen sett ut, 

hur studien har genomförts samt hur forskaren har kommit fram till de slutsatser som 

presenteras i studien och hur detta har motiverats. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 28) 

Som författare till denna studie har vi strävat efter att skapa en så tydlig bild som 

möjligt över hur vi har gått tillväga genom arbetets alla olika delar. Då vi ämnar att 

inför läsaren skapa en bild om vad som ligger till grund för hur studien har utformats 

och de resultat som sedan presenteras samt hur resultaten har analyserats och tolkats. I 

kapitel 5, Praktisk metod strävar vi efter att beskriva studiens tillvägagångssätt så 

utförligt som möjligt för att läsaren vidare ska kunna kontrollera hur vi som författare 

har genomfört studien och kommit fram till de resultat som påvisas. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 
För att beskriva studiens utgångspunkt och perspektiv kommer i följande avsnitt den 

epistemologiska frågeställningen att hanteras. Epistemologi behandlar frågan om vad 

som är kunskap, vilken kunskap som är godtagbar samt riktig och huruvida de 

naturvetenskapliga metoderna går att tillämpa och utgöra en grund när det är den sociala 

verkligheten i samhället som ska studeras (Bryman & Bell, 2013, s. 22, 35). Utifrån vår 

studie där vi ämnar undersöka informationens betydelse för konsumenternas gap mellan 

intention och handling samt konsumenternas uppfattningar om Fairtrade anser vi att det 

ligger i linje med att belysa det vetenskapliga förhållningssättet och kunskapssynen 

vilken benämns positivism. Den positivistiska ståndpunkten innebär enligt Bryman & 

Bell (2013, s. 36) att de naturvetenskapliga metoderna passar för undersökningar inom 

samhällsvetenskapen och när den sociala verkligheten skall studeras. En positivistisk 

ståndpunkt innebär följande punkter: 1. Fenomenalism, vilket innefattar att bara det som 

kan uppfattas och observeras av sinnena kan ses som kunskap, 2. Deduktivism där 

hypoteser testas utifrån befintliga teorier, 3. Vetenskaplig kunskap erhålles genom 

induktivism där empirin ligger till grund för teorin. 4. Forskningen ska vara objektiv, 5. 

Vetenskapen innefattar endast vetenskaplig påståenden och inte normativa. 

 

Motsatsen till det positivistiska förhållningssättet är det hermeneutiska (Patel & 

Davidson, 2011, s. 28). Om positivismen utgår från naturvetenskapliga modeller där 

forskaren vill förklara en företeelse och har en värderingsfri och mer objektiv roll som 

är relativt osynlig står hermeneutik istället för ett förhållningssätt där man försöker tolka 

och förstå omgivningen och där forskaren då har en mer öppen roll och där dennes 

förförståelse ses som något positivt när något ska tolkas och förstås. (Patel & Davidson, 

2011, s. 27, 29) Det hermeneutiska synsättet anser vi inte är en naturlig utgångspunkt 
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för denna studie då vi kommer att anta en mer objektiv roll och inte vara så 

medverkande. 

 

Det positivistiska förhållningsättet där forskaren ställer sig utanför det som ska studeras 

och på så vis samlar fakta faller även i linje med den ontologiska utgångspunkten 

objektivism (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Att forskaren ska vara objektiv och inte ska 

kunna påverka resultatet betyder att samma resultat ska framkomma oavsett vilken 

forskare som genomför arbetet (Patel & Davidson, 2011, s. 27). Det går även i linje med 

Holme & Solvangs (1997, s. 326) antydan om att inom det positivistiska synsättet är 

objektivitet något som är grundläggande. Som nämnts ovan angående objektivitet kan 

det ses som komplicerat att utesluta personliga värderingar och inneboende förutfattade 

meningar, så även i detta arbete. Holme & Solvang (1997, s. 32, 151) menar att forskare 

inte är värdeneutrala och objektiva eftersom de själva är människor.  

 

Vi vill avsluta med att betona att vi inte ämnar skapa djupare förståelse och tolka 

omgivningen men i arbetets analys av resultatet anser vi ändå att en viss tolkning 

kommer ske varför inslag av hermeneutik kommer att finnas i denna studie.  

 

2.2 Förförståelse 
I följande avsnitt kommer vi att presentera den förförståelse vi författare har inför denna 

studie. Syftet med en presentation av förförståelsen är att upplysa läsaren om tidigare 

erfarenheter samt för att få oss själva att reflektera över och minska vår eventuella bias. 

Bryman & Bell (2013, s. 52) diskuterar att det är viktigt att ta hänsyn till forskarens 

personliga värderingar och hur de kan komma att påverka under olika delar av 

forskningsprocessen. Förförståelse presenteras som teoretisk och praktisk förförståelse.  

 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Vi studerar båda på Umeå Universitet och på den fyra åriga utbildningen 

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management. Vi har under den 

första delen av vår utbildning läst grundläggande kurser i bland annat Företagsekonomi, 

Nationalekonomi, och Statistik men även kurser som Marketing ethics, 

Beteendevetenskap och Service design. På D-nivå har vi haft skilda inriktningar där 

Sara har läst Marketing på Umeå Universitet och Alexandra har läst Management på 

Umeå Universitet och vidare Global Technology Entrepreneurship på Grenoble Ecole 

the Management, Grenoble, Frankrike. Som nämnts har vi båda genom olika kurser 

varit i kontakt med ämnet beteendevetenskap bland annat inom marknadsföring. Sara 

har läst kursen Consumer behavior på D-nivå och vidare har vi inom 

marknadsföringskurser tillhandahållits teoretiska kunskaper inom området 

kommunikation. Kursen inom Marketing ethics gav oss även direkta teoretiska 

kunskaper inom det valda området för denna studie. Vi har genom våra studier kommit i 

kontakt med diverse teorier och modeller inom de olika områdena vilka vi ämnar 

studera. Vår tidigare förförståelse inom området är något som skulle kunna påverka oss 

vid val av teoretiska utgångspunkter då somliga är för oss redan kända. Något vi 

försöker att avhjälpa genom att behandla alla teorier och modeller vi ställs inför på 

samma sätt. Vidare kan vår skilda akademiska bakgrund hjälpa oss i det kritiska 

förhållningssättet till den referenslitteratur vi kommer gå igenom. Detta då vi fått många 

möjligheter genom de gångna åren att praktisera detta och inom olika genrer vilket torde 

underlätta den kritiska granskningen. 
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2.2.2 Praktisk förförståelse  
Sara har ingen tidigare erfarenhet av hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor eller som 

i vårt fall med etisk eller rättvis handel. Alexandra är i uppstarten av ett företag inom 

socialt entreprenörskap, ett mexikanskt bolag vilket har grunderna i att de Indians, med 

vilka samarbetet sker skall bli rättvist behandlade. Således är den nuvarande kunskapen 

låg, men ständigt tilltagande. Alexandras växande praktiska kunskap ser vi som en 

tillgång i denna studie då den framförallt behandlar hur fair trade skall praktiseras och 

ännu inte hur den skall kommuniceras. Det personliga intresset som vi hyser mot detta 

område är också en faktor som kan ses som en praktisk förförståelse. Det personliga 

intresset bör inte vara studien någon nackdel då detta torde ge oss driv att vilja ta in mer 

information och månare om att göra ett bra teoretiskt och praktiskt bidrag till området. 

Den risk som finns är att vårt intresse gör att vi redan från tidigare innehar en 

omedveten uppfattning vilken skulle kunna påverka hur vi tolkar och söker teori. Vi 

försökte dock avhjälpa detta genom att grundligt diskutera igenom våra olika 

uppfattningar redan innan studien startade och även kritiskt granska det empiriska datat 

studien gav oss både en och två gånger i absoluta siffror. För att säkerställa att vi inte 

förvrängt dem i linje med vår egna personliga åsikts riktning. 

 

Vårt intresse inom ämnet gör det till ett intressant område att fördjupa oss i och belysa 

vidare. Vi har ingen uppdragsgivare i detta arbete vilket gör att vi inte påverkas av 

någon sådan yttre aktör. Ovanstående resonemang angående förförståelse kan ses gå i 

linje med vad Johannessen & Tufte (2003, s. 27-28) diskuterar kring att som forskare 

bör man vara medveten om att selektiva val görs och att det kan vara svårt att vara 

neutral varpå, det som tidigare nämnts om transparens får extra tyngd. Vi har 

genomgående försökt vara så transparenta och återge en så beskrivande bild som 

möjligt av hur studien utförts. 

 

2.3 Angreppssätt 
Nedan följer en diskussion angående hur den här studiens metod är uppbyggd vad gäller 

relationen mellan teori och forskning. När relationen mellan teori och forskning 

diskuteras belyses den deduktiva och den induktiva teorin (Bryman & Bell, 2013, s. 34). 

Den deduktiva processen innebär att utifrån befintliga teorier och kunskaper som finns 

inom ett specifikt område skapa och sätta upp hypoteser. Det är således hur teorierna på 

området ser ut och vilka hypoteser som satts upp som styr datainsamlingen. (Bryman & 

Bell, 2013, s. 31) Då vi i vår studie ämnar undersöka vilken betydelse informationen har 

för konsumentens gap mellan intention och handling samt konsumentens uppfattning 

gällande Fairtradecertifieringen anser vi det sammanfalla med den deduktiva teorin då 

vi utgår från teorier inom det aktuella området vilket vi ämnar undersöka. De aktuella 

teorierna redogörs för i kapitel 4, Teoretisk referensram. Precis som Bryman & Bell 

(2013, s. 22) skriver så ligger teorin till grund och styr forskningen inom den deduktiva 

ansatsen, i motsats till den induktiva ansatsen. Den induktiva forskningen benämner 

Patel & Davidson (2011, s. 23) som “upptäckandets väg” där forskaren går ut och 

studerar något i verkligheten och utifrån resultaten från den empiriska undersökningen 

formulerar en teori. Vi ämnar inte undersöka hur verkligheten ser ut och utifrån detta 

skapa teorier. Vi har utgångspunkten i teori för att testa denna på verkligheten varför 

den induktiva ansatsen inte kommer användas. För att återknyta till tidigare val har vi i 

denna studie antagit en positivistisk kunskapssyn och en deduktivt angreppssätt. Vilket 

kan ses sammanfalla med vad Patel & Davidson (2011, s. 27) säger vara naturligt då de 
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menar att det positivistiska förhållningssättet bland annat kännetecknas av den 

hypotetiskt-deduktiva ansatsen där hypoteser härledes från teorier som ovan nämnts. 

 

2.4 Studiens perspektiv 
Då vår studie ämnar undersöka informationens betydelse för konsumenternas gap 

mellan intention och handling samt vilka uppfattningar som finns antar vi ett 

konsumentperspektiv. Konsumentperspektivet anser vi vara relevant då det är 

konsumenternas uppfattningar som ska undersökas och få ytterligare kunskap om. 

Studiens slutsatser och rekommendationer kommer sedan vara riktade mot företag och 

organisationer då det är de som tillhandahåller produkter med en märkning och då även 

de som kan styra när, var och hur de väljer att kommunicera det ut till konsument. Det 

skulle vara möjligt att utforska en liknande fråga utifrån ett företagsperspektiv men då 

eventuellt utifrån ett angreppssätt som belyser hur företagen kommunicerar till 

konsument. Vi anser dock att det i detta fall är intressant att undersöka det ur ett 

konsumentperspektiv till en början för att belysa konsumenternas uppfattningar.  

 

2.5 Forskningsstrategi  
I följande stycke presenteras den undersökningsmetod vilken kommer att ligga till 

grund för studien. Hur vi ämnar gå tillväga för att undersöka informationens betydelse 

samt konsumenternas uppfattning. De två olika forskningsstrategierna benämns som 

kvantitativ och kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Holme & Solvang (1997, 

s. 76) beskriver deras gemensamma syfte som: “Både det kvalitativa och kvantitativa 

angreppssättet är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och 

hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra”. 

Eliasson (2010, s. 32) menar att när det kommer till att välja metod handlar det i 

slutändan om problemformuleringen och vilket sätt som ska göra att undersökningen 

ger de uppgifter som behövs för att kunna besvara denna. Det ligger i linje med när 

Patel och Davidson (2011, s. 14) menar att det är den aktuella forskningsfrågan som 

bestämmer och ligger till grund för vilken typ av forskning som skall göras. Det vill 

säga om den i huvudsak ska vara kvalitativ eller kvantitativ. De båda metoderna syftar i 

stort till att beskriva hur den insamlade informationen ska genereras, bearbetas och 

analyseras (Patel & Davidson, 2011, s. 13). Eliasson (2010, s. 21) menar att ett enkelt 

sätt att skilja på den kvalitativa och kvantitativa metoden är att den kvantitativa “sysslar 

med sådant som går att beskriva med siffror” medan den kvalitativa “sysslar med 

sådant som går att beskriva med ord”. Vidare finns det inom de kvantitativa metoderna 

enligt Bryman & Bell (2013, s. 177) ett intresse av att kunna generalisera svaren. 

 

Denna studie ämnar undersöka vilken betydelse informationen har vid konsumenternas 

gap mellan intention och handling och konsumentens uppfattning om 

Fairtradecertifieringen. Vi anser att det stämmer överens med en kvantitativ metod, där 

vi undersöker detta med två olika tillvägagångssätt. Den första i form av en 

experimentell design där respondenterna delas in i två olika grupper varvid den ena 

gruppen kommer att erhålla mer information kring Fairtradecertifieringens betydelse 

och vad märkningen står för. Därefter får respondenterna svara på ett antal frågor i en 

enkät. Bryman & Bell (2005, s. 57) förklarar den klassiska experimentella designen som 

att två grupper med slumpmässigt utvalda individer skapas varav experimentgruppen 

utsätts för ett stimuli medan den andra, kontrollgruppen inte görs det. Patel & Davidson 

(2011, s. 57) nämner att det finns många olika slags experiment som kan utföras men 
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belyser att vad de har gemensamt och samtidigt är viktigt, är att försöka kontrollera för 

det som skulle kunna påverka både den beroende och den oberoende variabeln. Vidare 

menar de att vid experimentell design är de individ- och situationsbundna faktorerna 

viktiga att ha kontroll över. I vårt fall där den oberoende variabeln är information är det 

då viktigt att undersöka att det inte finns några individbundna egenskaper som 

samvarierar med denna faktor, exempelvis erfarenhet. Det som vill uppnås med denna 

kontroll är att säkerställa att det är den oberoende variabeln som påverkar beteendet och 

inget annat (Patel & Davidson, 2011, s. 58). I vårt fall att det är informationen vilken 

presenteras som eventuellt ger en påverkan och inte något annat. För närmare 

beskrivning se avsnitt 5.3.1, Experiment design. För att få en tydligare bild av 

respondenten och dess uppfattning samt för att kontrollera för eventuella faktorer som 

kan ha kommit att påverka resultatet följer vi upp med en enkätundersökning efter att 

den experimentella delen är avslutad. Användandet av en experimentell design utifrån 

vårt område inom rättvis handel kan styrkas med vad Andorfer & Liebe (2011, s. 415) 

presenterar i sin artikel vilken är en sammanställning av 51 publikationer som berör fair 

trade handlande och bland dessa är det metodologiska tillvägagångssättet fördelat lika 

mellan experimentella, kvalitativa och traditionella enkätstudier. Vidare skriver Mohr et 

al. (2001, s. 50) att respondenternas tendenser till att svara efter vad som är socialt 

önskvärt kan minskas genom experiment då det inte är lika enkelt att gissa sig till syftet 

med studien.  

 

När Bryman & Bell (2013, s. 49) sammanfattar de grundläggande skillnaderna mellan 

de kvantitativa och kvalitativa metoderna sammanfaller den kvantitativa 

forskningsmetoden med ett deduktivt förhållningssätt där forskningen utgår från teorier. 

Det överensstämmer med hur vi i vår studie utgår från teorier inom vårt ämnesområde 

för att sedan testa dessa. Det positivistiska förhållningssättet och den ontologiska 

ståndpunkten objektivism är också utgångspunkter som faller samman med den 

kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2013, s. 49) vilket är i linje med det vi utgår ifrån 

när vi ämnar besvara studiens problemformulering och syfte. 

 

Som nämnts ovan är det frågan som styr vilken typ av forskning som blir aktuell. Syftar 

studien till att tolka eller skapa en förståelse för något ligger den kvalitativa och mer 

verbala analysmetoden närmare till hands (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Den 

kvalitativa metoden anser vi inte lika väl överensstämmer med vår frågeställning då vi 

inte direkt ämnar söka djupare förståelse för det vi undersöker utan mer en bredare och 

kvantitativ kunskap. Det som kan vara en nackdel med att använda kvantitativa kontra 

kvalitativa metoder är att det kan vara svårt att få en djupare förståelse med en 

enkätundersökning (Eliasson, 2010, s. 30). Det kan dock nämnas att den kvantitativa 

forskningen utsätts för en del kritik och har sina begränsningar. Johannessen & Tufte 

(2003, s. 69) diskuterar den kritik som finns mot kvantitativa studier, där kritikerna 

menar att vissa företeelser endast kan studeras genom kvalitativa studier och att det är 

genom deltagande och samtalande som man kan förstå meningen bakom människors 

handlande. När det kommer specifikt till användandet av enkätundersökningar inom 

etiskt handlande menar Andorfer & Liebe (2012, s. 421) att resultatet kan påverkas av 

att respondenterna svarar utifrån vad som anses rätt och inte hur det faktiskt är vilket 

gör att en snedvridenhet uppkommer. Det är något som vi är medvetna om när vi 

genomför denna studie och har i beaktning när vi diskuterar resultaten. Avslutningsvis 

kan det vara relevant att påpeka att Eliasson (2010, s. 30) nämner att vid genomförandet 

av en kvantitativ studie är förberedelserna viktiga då det inte i efterhand går att 
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komplettera undersökningen. Se vidare i kapitel 5 där det praktiska tillvägagångssättet 

för studien beskrivs.  

 

2.6 Litteraturstudie 
Denna studie följer en deduktiv ansats vilket enligt Bryman & Bell (2013, s. 34) innebär 

att teorin ligger som grund för hur verkligheten ska studeras. Eliasson (2010, s. 11) 

menar att problemformuleringen och frågeställningen ska ligga till grund för 

vilken/vilka teorier som väljs och ska kunna användas i förhållande till vad som önskas 

få svar på. Vid en första litteraturgenomgång fann vi att information var en faktor som 

förekom i konsumenternas gap mellan intention och handling vid etiskt handlande. 

Utifrån detta utformades studien vilken ämnar undersöka informationens betydelse vid 

konsumenternas gap mellan intention och handling samt vilken uppfattning som finns 

gentemot Fairtradecertifieringen. Vilka därefter har fungerat som grund vid fortsatt 

litteraturgenomgång. Den databas som främst använts vid litteratursökning är Business 

Source Premier, EBSCO vilken har tillträtts genom Umeå Universitetsbiblioteks 

hemsida. Vid sökning av vetenskapliga artiklar i denna databas har peer reviewed 

använts som filter vilket vi anser vara en fördel då det innebär att litteraturen i denna 

studie endast bygger på artiklar vilka har granskats. Vid enstaka tillfällen har artiklar 

som inte varit peer reviewed använts. Vidare har många av de artiklar som studerats 

citerats ett flertal gånger vilket också kan ses som en styrka. Vi har försökt använda oss 

av originalkällan och om så inte har varit fallet har ursprungskällan refererats i texten. 

De flesta av de artiklar vilka använts har publicerats under 2000-talet vilket vi anser är 

ett relevant tidsspann då det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. De sökord som har 

använts är framförallt: CSR, Fairtrade, fair trade, ethical trade, intention-behavior gap, 

consumer behavior, communication, information, information processing samt 

information storage. Utifrån de vetenskapliga artiklar vi har tagit del av har 

referenslistan vid vissa tillfällen använts som inspiration och källa för att finna 

ytterligare artiklar inom området. Litteratursökning har även gjorts via Google Scholar 

men då har artikeln vidare sökts via EBSCO för att kontrollera om den är peer reviewed 

innan den har använts. Många av de artiklar samt författarna själva vilka vi har tagit del 

av, exempelvis Carrigan & Attala (2001) och De Palsmacker & Janssen (2007) är ofta 

refererade i andra artiklar vilket vi ser som en fördel och bevis på att de är använda 

artiklar inom området. Vid oklarheter inom litteraturen har vi tagit varandras hjälp för 

att tillsammans tolka dess innebörd. Utöver vetenskapliga artiklar har vi även tagit del 

av olika bokverk. Böcker har använts i den teoretiska referensramen, exempelvis 

Consumer Behaviour men främst har denna typen av litteratur använts för att skapa en 

förståelse för vetenskaplig metod. Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor har använts 

för att finna litteratur för den praktiska och teoretiska metoden. Utifrån sökmotorn har 

vi funnit relevant litteratur utifrån olika författare och verk för att kunna beskriva 

studiens tillvägagångssätt. Vidare har vi i denna studie använt oss av internetkällor för 

att söka information där den mest använda har varit Fairtrade.se för att kunna beskriva 

betydelsen av denna märkning.  

 

2.6.1 Val av teorier 
Under den inledande litteraturgenomgången inom området som vi ämnade studera 

kunde vi konstatera att det fanns ett gap mellan intention och handling när det kommer 

till etiskt handlade och huruvida ett företags CSR arbete vägdes in i köpbeslutet. I linje 

med detta konstaterar De Palsmacker et al. (2006, s. 136) att det är just gapet mellan 

attityd och handling som är en svårighet, den positiva attityden till att handla fair trade 
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finns men leder inte alltid vidare till en handling för konsumenterna. Vidare har forskare 

kommit fram till att information och konsumenternas kunskap är faktorer som kan vara 

betydande vid ett beteende mot mer etiskt handlande (Carrigan & Attalla, 2001, s. 574; 

De Palsmacker & Janssen, 2007, s. 376; Öberseder et al., 2011, s. 454, 457). Då syftet 

med studien är att undersöka informationens betydelse vid konsumenten gap mellan 

intention och handling samt deras uppfattning om Fairtrade ansåg vi därför att forskning 

kring hur konsumenter ser på information kring etiskt handlande var av relevans för 

detta arbete. Vidare anser vi det relevant att belysa kommunikationsprocessen och hur 

konsumentens informationsbearbetning ter sig då det är just informationen vi ämnar 

undersöka. Där har vi valt att utgå från Schramm Roberts kommunikationsmodell 

(1971, refererad i Evans 2008, s. 62) över hur konsumenten bearbetar information från 

företaget.  

 

Angående gapet mellan intention och handling och vilka attityder och uppfattningar det 

finns gentemot etiskt handlande ansåg vi det relevant att i vår studie utgå från teorier 

kring attityder och hur dessa tillsammans med andra faktorer påverkar. I en 

reviewartikel kring forskning av fair trade konsumtion nämns Theory of Planned 

Behavior som en återkommande modell i många studier inom detta område och är 

vidare en väl ansedd modell inom det socialpsykologiska forskningsfältet vid 

undersökningar som görs inom attityd och handling (Andorfer & Liebe, 2011, s. 418). I 

en studie gjord av Shaw & Shiu (2000) görs en ansats att utveckla Theory of Planned 

Behavior med självidentitet (self identity) och etisk skyldighet (ethical obligation). 

Detta för att tidigare studier på etisk konsumtion påvisat ett behov av ett utvecklande av 

modellen. I denna studie kommer den utvecklade modellen av Theory of Planned 

Behavior, TPB att användas.  

 

Vidare fann vi genom litteraturgenomgången en annan modell vilken också är en 

utveckling av TPB. En studie av De Palsmacker & Janssens (2007, s. 362) som menar 

att det är relevant att undersöka påverkande faktorer vid köp av fair trade. Vidare menar 

de att modeller såsom TRA (Theory of Reasoned Action) och TPB har använts vid 

dessa tillfällen men att andra viktiga attribut som andra forskare har kommit fram till 

inte har vägts in och testats. Vi anser att en sådan modell blir mer omfattande och väger 

in fler faktorer än Shaw & Shiu (2000) och kommer därför att komplettera den 

utvecklade modellen av TPB med denna i vår studie. Vidare har det i en studie av 

Öberseder et al. (2011) studerats ett antal kriterier som utgör faktorer för och om 

huruvida ett företags CSR arbete vägs in i köpbeslutet eller inte. Dessa faktorer anser vi 

också vara relevanta att belysa och ha som grund vid en undersökning av 

konsumenternas attityder gentemot Fairtradecertifierade varor och den etiska 

konsumtionen som det innebär.  

 

De tre studierna ovan har olika inriktningar: Öberseder et al. (2011) mot CSR som 

helhet, Shaw & Shiu (2000) mot etiskt handlande och De Palsmacker & Janssens (2007) 

mot fair trade. Vilket innebär att alla faktorerna är inte direkt appliceringsbara på vår 

studie men i kapitel 4, Teoretisk referensram visar vi en modell över hur vi kopplar 

samman dessa och hur de har vävts samman ämnande att stå som grund för att 

undersöka konsumenternas uppfattning angående Fairtradecertifieringen och om det 

finns ett samband mellan dessa och informationsperceptionen.   
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2.7 Källkritik 
För att erhålla information kring märkningen Fairtrade och vad den står för har vi 

använt oss av Fairtrades egna material på hemsidan. Vi är medvetna om att det är 

organisationen som är upphovsmän till dessa fakta men vi anser att vi som konsumenter 

ska kunna se det som en tillförlitlig källa och har därför valt att använda oss av denna i 

beskrivningen av den oberoende märkningen. Vi har även valt att använda oss till stor 

del av Svensk handels undersökning kring CSR arbete i vår förförståelse för vad 

företagen gör idag och för hur konsumenterna känner. Undersökningen anser vi kan ses 

som en representativ undersökning i nutid gällande den marknad vi ämnar undersöka, 

Sverige. Vidare är de Sveriges samlingsorgan för fack och detaljhandeln.  

 

Vi vill belysa det faktum på vilka respondenter de olika studierna har gjorts. Studierna 

har både genomförts på kunniga och intresserade konsumenter som helt novisa 

konsumenter inom området. Exempelvis gör Shaw et al. (2000) sin studie på 

etikintresserade respondenter, beroende på vilket får studien en liten annan vinkel. Detta 

är något vi har varit medvetna om när vi läst studierna och vidare använt dem.  

 

De olika sökorden för etisk handel vilka har använts i denna studie är bland annat: 

Fairtrade, fair trade, ethical trade och CSR där CSR begreppet anses innefatta de 

tidigare nämnda. Vi utgick från CSR i studiens problematisering och bakgrund då vi 

ämnade skriva inom detta område men valde sedan att inrikta arbetet mot 

Fairtradecertifieringen som plattform för CSR. Detta för att kunna genomföra studien 

inom den begränsade tidsram för detta arbete. Vi valde dock att ändå hålla kvar i det 

stora CSR begreppet och sedan kombinera denna med mer specifik forskning om etiskt 

handlande och fair trade. Skillnaden mellan dessa sökord, har definierats i avsnitt 1.7, 

Begreppsdefinitioner.  

 

När vi talar om information kring CSR och etiskt handlande hamnar vi ganska snabbt 

ner i en debatt där konsumenternas innebyggda skepticism mot CSR och etiska initiativ 

ofta förekommer. Vilket speglar den teoretiska referensramen till viss del där 

konsumenten och bearbetning av etisk konsumtion diskuteras. Detta kan upplevas ge en 

något hård och skev bild till vår problemformulering och syfte. Dock kommer den 

förekommande skepticismen fortsatt vara en av de områden vilka våra resultat kommer 

att diskuteras utifrån. Då forskningen vilken vi tagit del i inom området är delvis färgad 

åt denna riktning.  

 

Tidsmässighet är en annan aspekt vilken har hållits i medvetandet. Varpå vi har försökt 

söka källor vilka har publicerats under 2000-talet till följd av att detta är ett debatterat 

ämne idag. Dock har vi använt oss äldre källor såsom Nord & Peter (1980) samt Abratt 

& Sacks (1988) vilket vi anser vara relevant för att visa på att områdena är utforskade 

under en längre tid. Vidare har vi vid enstaka tillfällen citerat i andra hand, vilket kan 

ses som kritik. Valet att citera i andra hand har fallit sig naturligt då dessa källor ofta 

varit utanför det tidsspann vilket vi försökt hålla oss innanför och den tolkning/citering 

vilken gjort i de nyare studierna har då ansetts vara uppdaterade och godtagbara. En 

vidare tolkning har inte känts relevant vid sådana tillfällen. Slutligen menar Holme & 

Solvang (1997, s. 131) att vid en litteraturstudie sker en sållningsprocess vilken styrs av 

tillfälligheter och kan göra att det insamlade materialet blir skevt. Det kan inte frångås 

att en sållningsprocess har skett även i detta arbete då vi under den begränsade 

tidsramen inte har haft möjlighet att studera samtlig litteratur inom området utan valt 

den som anses mest relevant.  
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3. Fairtrade 
Nedan följer en kortfattad beskrivning om vad Fairtrade, dels om organisationen och 

vad märkningen innebär. 

 

“Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på 

respekt för mänskliga rättigheter, en handel som bidrar till social, ekonomisk och 

miljömässig utveckling även i första ledet av handelskedjan” (Fairtrade u.å.a) 

 

Idag finns det över 1700 Fairtrade certifierade varor i Sverige att välja bland som 

konsument, dessa går bland annat att hitta i butiker, på caféer och på hotell. Exempel på 

några Fairtrade certifierade varor är kaffe, choklad, bananer, socker, honung, rosor och 

vin. (Fairtrade, u.å.f.g) 

 

Fairtrade International grundades 1997 och består av de nationella 

Fairtradeorganisationerna och de 1,3 miljoner odlare som finns fördelade i 70 länder. 

Fairtrade Sverige är en av de nationella organisationerna vilka tillsammans erbjuder 

Fairtradecertifierade produkter i 24 länder. De 1,3 miljoner odlarna nämnda ovan ingår i 

ett av de tre producentnätverken: Sydamerika, Afrika och Asien. De har i sin tur 50 % 

av rösterna i Fairtrade Internationals årliga generalförsamling och på så sätt också makt 

och inflytande inom organisationen som speglar detta (Fairtrade, u.å.d). Fairtrade 

Sverige består av en förening och ett bolag, där föreningen har ett 40-tal 

medlemsorganisationer. Fairtrade Sverige arbetar med att öka utbud och efterfrågan på 

Faitradecertifierade produkter. Den svenska organisationen bytte 2010 från att 

kommunicera certifieringen Rättvisemärkt till det internationella namnet Fairtrade. 

(Fairtrade, u.å.f) 

 

Fairtrade International är den internationella övergripande organisationen vilka 

utvecklar de riktlinjer och kriterier som också fungerar som stöd för anställda och odlare 

i utvecklingsländerna. Vidare kontrollerar och certifierar FLOCERT 

producentorganisationer, importörer och exportörer. FLOCERT fungerar som ett 

oberoende certifieringsorgan som opererar internationellt och ägs av Fairtrade 

International. FLOCERTorganet är certifierat enligt ISO-65 vilket innebär att 

verksamheten kontrolleras av en oberoende tredje part. För att erhålla ISO-65 krävs 

även att verksamheten uppvisar transparens samt följer de ledande kvalitetsnormer som 

finns för certifieringsorganisationer. (Fairtrade, u.å.c) 

 

Fairtradekriterierna lyder enligt följande (Fairtrade, u.å.a): 

 

 Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 

 Fairtrade-premie till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet 

 Barnarbete och diskriminering motverkas 

 Demokratin och organisationsrätten främjas 

 Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas 

 

Det vill säga köp av Fairtradecertifierade varor ger en ökad ekonomisk trygghet för 

både odlare och anställda. Ersättningen de erhåller delas upp i tre delar: 1. Minimipris 

där odlaren eller producenten är garanterad en lägstanivå som ska överstiga 

världsmarknadspriset och produktionskostnaden, vilken kan variera mellan olika 

produktgrupper. 2. Minimilön som utgår från ett regionalt genomsnitt eller den 

lagstadgade minimilönen för just det landet. Lönen ska ligga på samma nivå eller högre. 
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3. Fairtrade-premie där köparen förutom minimipriset betalar en premie vilken odlarna 

gemensamt och demokratiskt bestämmer hur den ska användas för att utveckla 

samhället lokalt. Det kan exempelvis innebära investeringar i hälsovård eller i 

produktionen. (Fairtrade, u.å.h) 

 

Barnarbete motverkas genom Fairtradecertifieringen och barn under 15 år anställs inte 

som arbetskraft. Barnarbete motverkas indirekt genom att handeln av Fairtrade-märkta 

produkter innebär en bättre ekonomi för familjerna. Detta gör att barnen istället för att 

arbeta kan gå i skolan och vidare kan premien användas till investeringar i skolor. 

Fairtradecertifieringen främjar demokratiutveckling genom att de som jobbar i 

producentorganisationerna har möjlighet att få inflytande och vara med och bestämma 

mer i frågor vilka rör deras verksamhet. Obligatoriska årsmöten och beslut angående 

premien är exempel på situationer där de får vara med och bestämma och därmed ges ett 

ökat inflytande. Odlarna och de anställda skall också ges rätten till att organisera sig 

fackligt. Det sista kriteriet angående miljöhänsyn och främjande av ekologisk 

produktion som Faitrade ställer innebär att: “En Fairtrade-certifierad 

producentorganisation måste arbeta systematiskt med att minska sin miljöpåverkan och 

att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten”. Det innefattar en flera olika åtaganden 

där exempelvis ansvar för grundvatten, ytvatten och hänsyn till förbjudna 

bekämpningsmedel och kemikalier är några. Vidare främjas ekologisk produktion 

genom ett ytterligare ökat påslag utöver minimipriset för producenterna ifall de väljer 

att arbeta med en ekologisk produktion. I Sverige är de Fairtradecertifierade 

produkterna till största delen även ekologiska. (Fairtrade, u.å.h) 

 

Fairtradekriterierna utvecklas för olika produktgrupper och i dagsläget finns det för ett 

tjugotal sådana produktgrupper. De flesta finns inom livsmedel såsom bananer, kaffe 

och socker men det finns även kriterier för andra produktgrupper såsom guld, trä, 

blommor, sportbollar och bomull. (Fairtrade u.å.a) 

 

Utifrån Fairtrade-rapporten 2013 tycks det förefalla en ökad efterfrågan bland 

konsumenterna att få handla Fairtradecertifierade varor då försäljningen av dessa i 

Sverige ökade med 28 % mellan åren 2011 och 2012. Det motsvarar en försäljning av 

dessa produkter på 1,55 miljarder kr under samma år. Sveriges konsumtion av 

Fairtradecertifierade varor ökar men Irland och Schweiz toppar listan över konsumtion 

per capita. Siffran hos dessa länder är nästan dubbelt så hög jämfört med siffran i 

Sverige (Fairtrade, 2013, s. 32). På uppdrag av Fairtrade Sverige gjorde TNS Sifo en 

undersökning som visade att 78 % ansåg sig ha sett Fairtrade märkningen. (Fairtrade, 

u.å.e). 

 

Utöver Fairtradecertifierade produkter finns idag konceptet Fairtrade City som Fairtrade 

Sverige lanserade år 2006 men som har funnits sedan år 2000 i Storbritanien. För att få 

kalla sig Fairtrade city krävs att kommunen vilken ansöker jobbar med rättvis handel 

och etisk konsumtion. För tillfället finns det ungefär 60 stycken kommuner i Sverige 

som titulerar sig Fairtrade City. Att vara Fairtrade city betyder att: “Diplomeringen 

innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt 

informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på 

serveringsställen och på arbetsplatser”. (Fairtrade, u.å.b) 

 

Vidare kan det nämnas att i en nyligen publicerad artikel meddelas det att kriterierna 

som Fairtrade International utfärdar för anställd arbetskraft förstärks. De innefattar 
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bland annat att kriterierna gällande organisationsfrihet och levnadslön utvecklas. För de 

anställda innebär detta exempelvis högre krav på rätt till kollektiva förhandlingar. Detta 

innebär förbättrade villkor för de arbetande på en rad olika Fairtrade plantager. 

(mynewsdesk, 2014) 
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4. Teoretisk referensram 
I följande stycke presenteras den teoretiska referensramen för denna studie. Utifrån 

problemformulering och syfte presenteras teorier kring beslutsprocessen, 

informationshantering, kommunikation, attityder och köpkriterier. Den teoretiska 

referensramen ämnar ligga till grund för den empiriska insamlingen och vidare även 

analys och diskussion.  

 

4.1 Konsumenten & bearbetning av kommunikation kring etiskt handlande 
En konsument utsätts för stimuli vilket är en form av input som sedan lagras i 

konsumentens medvetna och undermedvetna. Stimuli i sin tur kan sägas vara någon 

form av information. All information lagras inte. En konsument kan omöjligt i dagens 

samhälle reagera till all stimuli denna utsätts för dagligen, i snitt utsätts en vuxen person 

för 3500 reklam budskap per dag och det är bara reklam (Solomon et al., 2013, s. 134). 

Annunziata et al. (2011, s. 520) menar att kort och tydlig information på olika 

märkningar ökar sannolikheten för att kunderna skall uppmärksamma denna. 

Märkningar i sig kan tolkas vara exempel på kort och tydlig information där en 

Fairtradecertifiering skulle kunna vara ett exempel inom etisk handel. För företagen kan 

en Fairtradecertifiering vara ett alternativ för att få en kvalitetsstämpel och uppnå en 

högre form av erkännande (Uusitalo & Oksanen, 2004, s. 219). En märkning kan på så 

sätt hjälpa konsumenten att på ett kostnadseffektivt sätt göra en utvärdering av 

alternativ vid köp (Shaw et al., 2005, s. 189).  

 

Dock indikerar Annunziata et al. (2011, s. 533) att bland den information och märkning 

som finns råder en förvirring vilket bidrar till en skepticism vad det gäller tron på 

ekologiska varor och varor med fair trade. Uusitalo & Oksanen (2004, s. 219) menar att 

frånvaron av tillförlitlig information till och med skulle kunna vara en tänkbar 

förklaring till det intention-handlings gap som finns med vid diskussion kring etisk 

konsumtion. Shaw et al. (2005, s. 189) talar inte om den förvirring Annunziata (2011, s. 

533) ger indikationer på men stödjer bristen på tillförlitlig information. De menar att 

konsumenternas positiva inställning till Fairtrade som certifiering påvisar ett behov av 

pålitliga källor vid kommunikation kring etiskt handlande för konsumenter. De 

Palsmacker & Janssen (2007, s. 376) menar utifrån sin studie att både direkt och 

indirekt har skepticism och personligt intresse en påverkan på konsumenternas 

köpbeteende vad gäller fair trade. Där de fortsätter och diskuterar mängden information. 

Enligt De Palsmacker & Janssen (2007, s. 375) kan en uppfattning om kvantitativ 

information leda ner till ytterligare skepticism då de diskuterar att 

“överkommunikation” lätt kan misstänkas vara skenhelig. Det kan ses vara i linje med 

vad Annunziata et al. (2011, s. 520) hävdar då de pratar om möjligheten att en 

produktmärkning inte alls tas i beaktning om informationen är alltför omfattande och 

detaljerad.  

 

Fairtradecertifieringen i sig har sedan inte fått stående ovationer från alla håll, det har 

mötts av både skepticism mot initiativet som till kvaliteten av produkterna (Wright & 

Heaton, 2006, s. 415-416, 425). Vilket kan innebära att Fairtradecertifierade varor och 

etiskt märkta varor överlag inte tas med i en konsuments köpbeslut. Oavsett vad 

påföljden av den skepticism som finns, kvarstår behovet av pålitlig information för 

konsumenterna vid etiskt handlande (Uusitalo & Oksanen, 2004, s. 219). Till trots 

etiska märkningar vilka hjälper konsumenterna menar Shaw et al. (2005, s. 189) att det 

också fattas en bredare information vilken är välformulerad och väl genomarbetad för 
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att ytterligare understödja konsumenten i att känna kontroll över sina egna val på rätta 

grunder. För att citera ur Shaw et al. (2005, s. 189): 

 

“I think it should be more information about it, I don’t think there is enough 

information put in you face about it (referring to general ethical matters). I mean the 

only reason I knew fair trade coffee was from reading the label” 

 

Resultaten i en studie av De Palsmacker & Janssens (2007, s. 372) indikerar att 

konsumenterna känner att de bryr sig mer om fair trade i sina konsumtionsval och 

samtidigt känner sig mindre skeptiska till detta när de upplever sig ha en högre vetskap 

om vad det innebär. Öberseder at al. (2011, s. 453) lyfter tillbaka debatten ett steg och 

menar först och främst att information är en avgörande faktor för att CSR arbete skall 

tas med som köpkriterium. Dels i vilken grad konsumenten innehar information men 

även typen av information, om den uppfattas som positiv eller negativ. De menar vidare 

att troligtvis överväg inte företagens CSR arbete och initiativ av konsumenterna om de 

endast har en begränsad mängd kunskap och information om dessa. Bhattacharya & Sen 

(2004, s. 23) menar att det är viktigt att företag inte uppfattas som socialt oansvariga då 

konsumenter har visat sig reagera starkare på negativ information. Öberseder et al. 

(2011, s. 454) talar om att ifall konsumenten upplever sig ha kunskap, oberoende om 

positiv eller negativ är det troligare och lättare att företagens CSR arbete och initiativ 

tas hänsyn till i en köpsituation. Forskarna kan sägas vara överens om vikten av 

information, och att denna kan sammanfattas till att de har en stor betydelse om än på 

olika sätt. Inte bara för hur initiativet skall bemötas utan också om.  

 

Uusitalo & Oksanen (2004, s. 219) diskuterar vidare att varumärkets image eller 

företagets image överlag är en faktor som kan påverka hur informationen som ges kring 

CSR initiativ kommer att processeras, om det kommer resultera i positiv eller negativ 

inställning. En överlag etisk image av ett varumärke/företag kommer per automatik 

vinkla informationen till mer trovärdig och därför till högre grad undvika skepticism. 

Finns inte korrelationen mellan image och initiativ är risken att information och 

kommunikation kring CSR initiativet bemöts med skepticism, då konsumenter visat sig 

ha lättare att vara skeptiska och syniska mot företags CSR initiativ vilka inte stämmer 

överens med företagets image. Vilket är i linje med Bhattacharya & Sen (2004, s. 23) 

där de tillägger att ett CSR initiativ från företag med verksamhet som kan bli ifrågasatt 

ur ett CSR perspektiv har ännu högre krav på sig att leverera en enhetlig 

kommunikation. Implikationen för företagen blir således att för att ett CSR initiativ 

skall mottas positivt krävs en enhetlig kommunikation där såväl varumärket stämmer 

överens med vad som kommuniceras.  

 

Vidare menar Bhattacharya & Sen (2004, s. 12) att olika CSR initiativ attraherar olika 

konsumenter och bredden är stor, långt ifrån samtliga konsumenter reagerar på etiska 

initiativ. Vidare menar de att de interna effekterna på attityder, medvetenhet och 

relation till varumärket/företaget är lättare att mäta och förstå än de externa effekterna 

som köp och spridning av den positiva attityd som införskaffats, word of mouth. Vidare 

implikationer för företagen på dessa resultat blir att beroende av kundsegment och dess 

intressen bör initiativen anpassas (Bhattacharya & Sen 2004, s. 23). Öberseder et al. 

(2013, s. 1850) menar på att konsumenter, beroende på vilka värderingar de har tilltalas 

av olika initiativ vilket gör det viktigt för företagen vid planering av sitt arbete att både 

ta hänsyn till sin kärnverksamhet och till sina kunders värderingar. Podnar & Golob 

(2007, s. 335-336) menar även de att initiativen inte bör falla för långt ifrån företagets 



 

22 

 

kärnvärden och befintliga image. Öberseder et al. (2013, s. 1849) menar också att det är 

viktigt att företagen har fokus på att göra “bra” också och inte bara kommunicera att de 

gör bra för att få konsumenternas tillit i sitt CSR initiativ.  

 

Att konsumenterna innehar en viss inbyggd skepticism är inte obefogat, vilket nämndes 

snabbt i inledningen av studien. Det har varit många fall av greenwashing, större och 

mindre. I inledningen togs OS i Sotji upp som ett exempel där arbetarna inte fick betalt 

och arbetade under extrema förhållanden (Johansson, 2014). Vidare hade 2009 den 

omtalade filmen Bananas premiär i Sverige i vilken bananarbetare i Nicaragua 

uppmärksammades (Dagens Nyheter, 2009). Två exempel vilka uppmärksammades av 

stora delar av befolkningen och således möjligtvis påverkar konsumenternas åsikter i 

deras vardagliga beslutfattande.  

 

Finns en skepticism mot ett budskap är chansen stor att denna information kommer falla 

in under en inaktiv inställning eller i vissa fall även en malplacerad inställning, 

ogrundad men färgad från tidigare upplevelser (Evans, 2008, s. 63). En stor utmaning 

ligger därför hos företagen att nå ut med information kring initiativ som tas utan att gå 

över gränsen och landa i en skepticism (Bhattacharya & Sen 2004, s. 23). Podnar & 

Golob (2007, s. 335-336) menar att det därför är viktigt att företagsledningen själva är 

delaktiga i att forma konsumenternas förväntningar. Med det även sagt att CSR initiativ 

måste finnas med i företagens helhets intryck likväl omfamnat av medarbetarna för att 

trovärdighet skall uppnås. Detta understryker även Öberseder et al. (2013, s. 1850) vilka 

menar att CSR initiativ bör vara i linje med företagets kärnvärden för att få en positiv 

effekt. Sannolikheten är att ett initiativ långt ifrån företagets filosofi och image löper 

stor risk att bemötas med skepticism av konsumenterna. 

 

Trots all denna skepticism och förhållningssätt för hur kommunikation av etiska 

initiativ skall ske visar studier och forskning på att konsumenten fortfarande önskar mer 

information (Shaw et al. 2005, s. 189; Uusitalo & Oksanen, 2004, s. 219; De 

Palsmacker & Janssens, 2007, s. 365; Annunziata et al., 2011, s. 533; Svensk handel, 

2013). Information är också något som De Palsmacker & Janssens (2007, s. 365) 

poängterar är av vikt, både utifrån tidigare gjord forskning som såväl sin egen studie. 

De betonar både den kvantitativa och kvalitativa sidan av information som viktiga 

variabler vilka är med och påverkar konsumenterna till ett agerande. Dock fann 

Schemltz (2012, s. 39) i sin studie att endast 10 % av konsumenterna var villiga att söka 

information själva. Carrigan & Attala (2001, s. 569) menar att konsumenten är passiv 

vid köp av etiska produkter och handlar efter märkning och den information som ges. 

Annunziata et al. (2011, s. 533) stödjer vikten av märkningar som en viktig 

informationskälla samtidigt som de tillägger att konsumenterna anser att den 

information som finns tillgänglig idag på märkningarna är för låg. Många gånger menar 

de att konsumenterna upplever informationen som otillräcklig och av för mycket 

reklamkaraktär. Podnar & Golob (2007, s. 335-336) trycker på vikten av utbildning för 

konsumenten i etiska val för att möjliggöra till att göra väl underbyggda etiska val. Där 

ett sätt kan vara att utbilda och ge konsumenten information på förpackning vilket Hoek 

et al. (2013, s.786) visat att konsumenterna reagerar positivt på. White et al. (2012, s. 

105) diskuterar vidare vikten av att konsumenten kan se att deras insats gör skillnad, 

med andra ord att de får feedback på sitt handlande. De finner i sin studie av fair trade 

produkter att när konsumenten känner att hens möjlighet att göra skillnad är låg, även 

om en tydlig kommunikation ges av behovet är troligheten att denne köper varan låg 

(White et al. 2012, s. 113). Vidare diskuterar de att konsumenternas låga mottaglighet 
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för etiska egenskaper hos produkter troligen inte ligger i att de inte anser att behovet 

finns utan att trovärdigheten i att faktiskt kunna hjälpa är låg (White et al. 2012, s. 114).  

 

4.2  Konsumenten & bearbetning av information  

 
Figur 1. Schramm & Roberts kommunikationsmodell 

 

Med Schramm & Roberts kommunikationsmodell (1971, refererad i Evans 2008, s. 62) 

kan vi förklara hur information från företaget bearbetas, kodas till ett budskap som 

sedan konsumenten avkodar, tolkar och placerar in i sin personliga kontext. Sändarens 

referensram motsvarar här företagets kontext, referensram. Mottagarens referensram 

motsvarar givet då konsumentens referensram och den gemensamma referensramen är 

varpå dessa bådas erfarenheter möts och budskapet lämnas över. Den gemensamma 

referensramen är således enda möjligheten företaget har att säkerställa att mottagaren 

får den information som skall lämnas över. Dessvärre kan företaget, sändaren i detta fall 

aldrig säkerställa vad för information som mottas av konsumenten och hur denna 

avkodas inom konsumenten. I Schramm & Roberts kommunikationsmodell (1971, 

refererad i Evans 2008, s. 62) talar vi om budskap vilka faktiskt mottas av konsumenten, 

vilket då är ett kriterium för att ett budskap ens skall bli tolkat. Det här är en utmaning 

för många företag, det vill säga att nå fram med sina budskap. Denna utmaning kan 

antas gälla även för märkningar så som Fairtradecertifieringen. Där uppgiften att 

verkligen nå fram med budskapet är märkningens faktiska uppgift gentemot 

konsumenten och uppdrag från företaget sett.   

 

Tidigare har det nämnts att en konsument utsätts för stimuli vilket är en form av input 

som sedan lagras. All information lagras inte, en konsument kan omöjligt i dagens 

samhälle reagera till all stimuli denna utsätts för dagligen (Solomon et al. 2013, s. 134). 

Därför accepteras endast en liten del av alla stimulin in för utvärdering sätt utifrån 

modellen ovan. Vilken information som skall ta sig igenom beror av varje konsuments 

unika intressen, behov och tidigare erfarenheter (Solomon et al. 2013, s. 121). Med det 

även sagt att en konsument med ett specifikt intresse även kommer uppmärksamma 

information i linje med detta i avsevärt större utsträckning än annan information, ett 

beteende vilket benämns perceptuell vaksamhet, perceptual vigilance (Solomon et al. 

2013, s. 135). Perceptuell vaksamhet innebär i så fall att konsumenter vilka har ett 

intresse för etisk handel, etiska rättigheter också kommer reagera starkare på 

information inom detta område. Motsatsen till perceptuell vaksamhet är perceptuellt 

Schramm & Roberts (1971) Kommunikationsmodell (refererad i Evans 2008, s. 62), översatt till svenska. 
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försvar, perceptual defense, vilket innebär att en konsument diskriminerar information 

som de inte vill se (Solomon et al. 2013, s. 135-136). Helt enkelt inte uppfattar 

information de ej vill se eller inte är i linje med deras världsuppfattning. Vilket skulle 

kunna översättas till att en konsument med en negativ uppfattning om etiska varor per 

automatik riskerar att stöta ifrån sig information i linje med etiska ställningstaganden. 

Solomon et al. (2013, s. 136) menar att i en miljö där konsumenten över tid utsätts för 

likvärdig stimuli kommer troligen göra denne blind för detta stimuli och sluta notera 

dessa. Påföljden blir att det kan krävas en större förändring i stimuli, placering eller 

liknande för att väcka konsumenten ur hens “blindhet”. Det vill säga en konsument kan 

bli blind för de märken hen ställs inför varje gång hen handlar och det kan tänkas 

behöva utsättas för en drastisk förändring för att väckas ur sin blindhet.  

 

Perception definieras som “process varigenom stimuli tas emot och tolkas av individen 

och sedan översätts till en respons” (Engel et al. ,1986 refererad i Evans et al 2008, s. 

50) detta framkallar i sin tur en inställning. Evans et al. (2008, s. 63) talar om 

omedveten inställning, “unawareness set”, där konsumenten inte känner till att ett 

varumärke finns. Konsumenten har utsatts för denna information men på grund av 

någon sorteringsvariabel har denna information inte bearbetats och tagit plats i dess 

medvetna. Information om ett varumärke som dock har fått plats hos en konsument och 

tas med vid en köpsituation kallas framkallad inställning “evoked set”. En konsument 

kan också ha en likgiltig inställning, inaktiv inställning, “inert set” där varumärket har 

tagit sig in men inte berört konsumenten. Likväl kan informationen tagit sig in och 

berört konsumenten men på ogrundade val, en så kallad malplacerad inställning, “inept 

set”. Praktiskt blir detta en utmaning då en malplacerad inställning både är svår att 

kartlägga och omvända så vida inte stimulerande argument framförs. Likafullt som det 

är svårt för konsumenten själv att medvetandegöra sin omedvetna inställning. Vidare 

följder på konsumentens inställning leder till ett så kallat selektivt processande där 

konsumenten endast låter viss information komma fram (Evans et al., 2008, s. 61). 

 

Hur konsumenten uppfattar och tolkar information beror av en rad olika faktorer, vad 

för typ av kommunikation som ges, vart den ges, vad som kommuniceras, hur det 

kommuniceras, tillsammans med mottagarens personliga erfarenheter och personliga 

preferenser (Annunziata et al. 2011, s. 519). Kontexten vart valet sker är en annan av de 

tongivande faktorerna för hur mottaglig en konsument är för information. I en matbutik 

är tiden under vi bearbetar information och fattar ett beslut långt kortare än vid valet av 

att köpa en sällanköpsvara i form av exempelvis elektronik eller inredning, bör tilläggas 

att detta gäller i de allra flesta fall. I många fall sker denna utvärdering i butik så snabbt 

att det är svårt för forskarna att slå fast hur, vad och om konsumenten utvärderar, testar 

och resonerar kring sitt val (Hoek et al. 2013, s. 785). Dahr et al. (2000, s. 197) menar 

att under tidspress lägger konsumenten mindre vikt vid att jämföra information och 

därför ges i dessa fall en större vikt vid en övergripande bedömning. Det vill säga, den 

uppfattning vilken konsumenten själv har genomgående om varumärket eller varan. Det 

skulle innebära att en konsument vilken tydligt påverkas av sin omgivning vilka tycker 

fair trade handel är viktigt också kommer ha en positiv generell uppfattningen om 

Fairtradecertifierade varor. Alternativt att konsumentens generella uppfattning är att 

kvaliteten är sämre på en Fairtradecertifierad vara gentemot en icke certifierad vara och 

kommer därför låta denna uppfattning dominera valet. Det vill säga, den dominerande 

uppfattningen summeras i en övergripande uppfattning vilken senare blir den besluten 

under tidspress tas efter. 
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Vidare diskuterar Dahr et al. (2000, s. 197) att tid som beroendefaktor inte behöver 

betyda att konsumenten tar “bättre” beslut. Med “bättre” beslut menas i detta fall mer 

underbyggda beslut utifrån tillgänglig information. Nord & Peter (1980, s. 44) var tidiga 

med att påvisa styrkan av vårt invanda köpbeteende. De menade att köpbeteendet 

överskuggar attityder till produkten och märke. Vilket kan tolkas i ett exempel som att 

din invanda rutin att köpa en vara är starkare än vad produkten och varumärket i sig står 

för och kommunicerar. Att vanan får en sådan stark position i konsumenternas 

informationsprocessande skulle kunna ha en förklaring i den mängd reklam budskap 

vilken de utsätts för varje dag. Evans et al. (2008, s. 44) ger en något lägre siffra, än den 

på 3500 (Solomon et al, 2013, s. 134) som tidigare nämnts, på minst 2000 reklam 

budskap per dag, varav de uppskattar att runt 100 kommer in i medvetande. Detta sätter 

hög press på företagen att säkerställa att deras information når fram innan konsumenten 

drabbas av information overload och helt enkelt blockerar all annan information, 

medvetet eller omedvetet.  

 

4.3 Konsumenten och beslutsfattande  
För att återknyta till Schramm & Roberts kommunikationsmodell (1971, refererad i 

Evans 2008, s. 62) så skapar sändaren, företaget ett budskap som kodas, vilket sedan 

lämnas över i den gemensamma referensramen till mottagaren, i detta fall konsumenten 

och därefter avkodas budskapet utifrån konsumentens verklighetsuppfattning och 

tillfälliga kontext. Solomon et al. (2013, s. 121) menar att vi genomgår 

informationsprocessering där endast en del av stimulin bearbetas vilket påverkas av 

bland annat tidigare erfarenheter. Babutsidze (2012, s. 759) hävdar att konsumenter för 

att fatta ett beslut genomgår en relativt komplicerad process där varje individs 

process/väg ser olika ut. Vidare menar Babutsidze (2012, s. 754, 755, 759) att utifrån 

informationen som hanteras, vilken både erhålls från individens egna värderingar och 

erfarenheter samt från externa värderingar används sedan oftast en form av heuristik för 

att fatta ett köpbeslut. Vilket är en sorts mental genväg för att kunna ta hand om all 

information som finns tillgänglig och ett sätt att spara energi för konsumenten. Utifrån 

denna mentala genväg, som beroende på konsumentens tidigare erfarenhet antingen 

skapas vid köptillfället, eller finns med konsumenten helt eller delvis utifrån från 

tidigare köp fattas sedan ett beslut (Babutsidze, 2012, s. 754). Denna mentala genväg i 

teoretiska termer kallad heuristik är en sammanfattning av åsikter och uppfattningar. 

Exempelvis kan ett resultat av en form av mental genväg vara att jag alltid köper 

Faitradecertifierade blommor, då detta var något min mamma alltid gjorde när jag växte 

upp och därav implicit antar att dessa håller hög och god kvalitet. 

 

Många företag har idag valt att arbeta med CSR initiativ som en differentieringsstrategi 

då konsumenterna visat stort intresse för detta område. Där etisk kommunikation i olika 

former hoppas kunna trigga konsumenternas beslutfattande och ge konkurrensfördelar 

(Podnar & Golob, 2007, s. 336). Hur konsumenten tar sina beslut förklaras olika 

beroende på vilken disciplin som talar. Inom nationalekonomi talas framförallt om att 

konsumenten maximerar sin nytta. Inom marknadsföring presenteras oftast en mer 

komplex process, där faktorer i konsumentens miljö har en likväl avgörande roll som 

nyttan. Gemensamt för de olika teorierna inom marknadsföring och psykologi tas varje 

beslut utifrån en tämligen komplicerad process där först information samlas och 

bearbetas för att sedan formas till en form av måttabel, heuristik som konsumenten 

sedan fattar sina beslut utifrån. (Babutsidze 2012, s. 752, 754) 
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Dahr et al. (2000, s. 197) menar att denna heuristik, mentala genväg vilken 

konsumenten tar beslut utifrån är både komplex och under en ständig bearbetning, där 

en avvägning görs mellan noggrannhet av valet och kostnaden för ansträngningen att ta 

beslutet. Kontexten vart beslutet tas samt antalet tillgängliga valmöjligheter ligger till 

grund i denna alternativa kostnadsbedömning. Likväl som konsumentens erfarenhet av 

köp av varan, det vill säga hur och vilken information som bearbetas vid valet av en 

vara beror av konsumentens tidigare vana. Är det en vara som köps varje vecka eller om 

det är en vara som köps för första gången kommer beslutsprocessen och 

informationsprocesseringen variera (Babutsidze 2012, s. 760). En novis konsument 

vilken kanske handlar en vara för första gången eller en av de första gångerna kommer 

låta sig påverkas mer av externa faktorer, lyssna in miljön runt omkring mer än en 

erfaren konsument (Babutsidze 2012, s. 758). Exempelvis väljer kanske den novisa 

konsumenten att ta det varumärke flest verkar ha i sin varukorg eller verkar mest 

urplockat på hyllan. Är konsumenten mer erfaren väljs produkten eller varumärket efter 

mer interna faktorer, så som att ett visst varumärke köps då en personlig utprövning 

kommit fram till att detta är det bästa eller för att vanan finns att alltid köpa ett visst 

varumärke. Bundet av kontexten varierar alltså konsumentens kartläggning och per 

automatik leder detta också till att information och valmöjligheter kan förkastas utan 

närmare eftertanke, ibland förkastas även alternativ baserad på felaktiga grunder, då 

konsumenten har en form av malplacerad inställning (Evans 2008, s. 63). 

 

Inom forskning kan konsumentens ständiga avvägning kring alternativa kostnader och 

försök att bearbeta information i största möjliga mån så effektivt som möjligt också 

sammanfattas i stereotyper. Forskare menar att en konsument kommer förkasta 

information vilken inte går i linje med stereotypen som innehas om en viss vara, eller 

snarare personen som köper denna varan. En stereotyp är ett resultat av en perception 

som tolkats och formats till en respons. En respons vilken konsumenten använder sig av 

för att kunna bearbeta information så effektivt som möjligt. (Dahr et al., 2000, s. 198) 

 

Den heuristik, mentala genväg eller den stereotyp vilken en konsument använder för att 

fatta beslut formas utifrån någon form av uppfattning och attityd (Albarracín et al., 

2005, s. 208-209). Något som tidigare under den teoretiska referensramen nämnts men 

inte redogjorts vidare. Nästa avsnitt kommer därför behandla konsumenten och dess 

utvärdering inför beslut med fokus på uppfattningar. Det kommer kort redogöras för hur 

uppfattningar och attityder formas och därefter kommer ett antal beslutsfaktorer eller 

köpkriterier behandlas och dess inverkan på etiskt beslutsfattande. 

 

4.3.1 Konsumenten & utvärdering inför beslut 
Konsumentens attityd och handlingsgap vid köp av etiska produkter är en utmaning för 

företagen idag. Öberseder et al. (2011, s. 457) diskuterar det gap som existerar mellan 

positiva attityder och det faktum att konsumenten inte väljer att innefatta företagens 

CSR arbete i sina köpbeslut. De Palsmacker et al. (2006, s. 136) talar även de i sin 

artikel om det attityd och handlingsgap som förekommer.  

 

En attityd benämns av Eagly & Chaiken (1994, refererad i Allbarracin, 2005, s. 4) som 

“a pshychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with 

some degree of favor or disfavor”. Det vill säga en psykologisk benägenhet vilken 

uttrycks genom en grad av gillande eller ogillande gentemot ett objekt. Attityder brukar 

beskrivas innefatta tre komponenter: affect, behavior och cognition. Affect beskriver de 
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känslor personen har för något, behavior dess beteendeintention och cognition de 

åsikter som innehas gentemot ett objekt. (Solomon et al. 2013, s. 294-295) Allbarracin 

et al. (2005, s. 6) menar vidare att attityder inte alltid förefaller stabila utan menar att 

vid konsumenters utvärdering av objekt kan en utvärdering av ett objekt göras efter vad 

som finns i minnet men även att ny extern information kan komma att påverka att en ny 

attityd skapas. 

 

Som ovan nämnts blir konsumenter utsatta för mycket information och diverse 

meddelanden varje dag från företagen i försök att påverka dennes uppfattning (Solomon 

et al. 2013, s. 313). Stimuli eller information som företagen hoppas kunna trigga ett 

behov hos konsumenten vilket skall leda ner till ett köp. För att kunna behandla studiens 

syfte behöver vi därför också titta närmare på konsumenternas attityder. Detta för att 

kunna kartlägga konsumenternas uppfattning och attityd gentemot 

Fairtradecertifieringen, samt ifall det finns ett samband mellan dessa och 

informationsperceptionen. 

 

Nedan kommer tre studier presenteras vilka kommer fungera som en grund för 

kartläggningen av konsumenternas uppfattning och attityder mot 

Fairtradecertifieringen. Dessa tre studier kommer sedan kopplas samman till en ny 

modell vilken enbart kommer användas i förklarande syfte för vilka faktorer som 

kommer användas vid kartläggningen.  

 

 
Figur 2. Theory of Planned Behavior 

 

Inom marknadsföring finns en modell kallad Theory of Planned Behavior, även 

sammanfattad TPB. TPB ämnar förklara en konsuments intention och 

handlingsbeteende. Där beteende är en direkt funktion av intention, vilket är en funktion 

av subjektiv norm, attityd och upplevd kontroll. Attityd att genomföra beteendet är i sin 

tur en summa av en individs värderingar och deras utvärdering av dessa värderingar. 

Den subjektiva normen är en summerad produkt av hur viktig andras värdering av 

huruvida ett visst beteende är skäligt eller ej och till vilken grad individen anser dess 

åsikt bör efterföljas. Upplevd kontroll är i sin tur en summerad produkt av korrelation 

Modell utifrån Shaw et al. (2000), översatt till svenska. I den utvecklade av TPB ligger fokus på intentionen 
för ett handlande och inte lika mycket på själva handlingen, i illustrationen använd i denna studie har vi dock 
valt att använda den modell som Ajzen & Fishbein presenterade i den ursprungliga modellen av TPB där 
även handling, behavior finns med som en följd. 
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mellan kontroll och vilken grad arbetet är enkelt att utföra (Ajzen & Fishbein, 1980, 

refererad i Shaw et al., 2000, s. 881; Evans et al. 2008, s. 85). Vidare har Shaw et al. 

(2000, s. 880) utvecklat Azjen & Fishbeins modell om planerat beteende med två 

ytterligare variabler, självidentitet (self identity) och etisk skyldighet (ethical obligation) 

detta för att tidigare studier på etisk konsumtion påvisat ett behov av ett utvecklande av 

modellen för att med bättre precision kunna förklara korrelationen mellan 

konsumentens intention och handlingsbeteende, se Figur 2. Där etisk skyldighet 

representerar en individs inre reflektion av vad som är rätt och fel. Den inre kompassen 

har i teorin om motiverat beteende visat sig ha stor betydelse vid försök att förutsäga 

intentionen vid hållbar konsumtion specifikt och inte minst vid etisk konsumtion. 

Vidare föreslår som presenterats ovan att modellen även skall utvecklas med variabeln 

självidentitet. Självidentitet representerar i det här fallet individens självidentitet 

kopplad till ett etiskt handlande. Att det etiska handlandet är en del av jag:et. 

Intentionen att välja Fairtrade skulle även kunna påverkas om konsumenten upplever 

handlingen av att köpa Fairtadecertifierat som en del av sig själv, att denne identifierar 

sig som den etiske konsumenten. Solomon et al. (2013, s. 308) diskuterar huruvida det 

går att förutspå en persons handling med hjälp av attityder då det faktiska handlandet 

många gånger inte stämmer överens med personens attityder till ett objekt. 

 

 
Figur 3. De Palsmacker & Janssens fair trade buying model 

 

De Palsmacker & Janssens (2007, s. 364) tar fasta på den kritik som Shaw & Shiu 

(2003) uttrycker mot sin egna utvecklade TPB där de själva menar att modellen 

förmodligen inte är lämplig för utvärdering av så kallade low involvement köp. De har i 

stället i sin studie utvecklat en egen modell för en konsuments köpbeteende av fair trade 

(De Palsmacker & Janssens, 2007, s. 372). Där ett antal olika variabler, och hur de 

direkt och indirekt påverkar köpbeteendet tagits upp. De presenterar en estimerad 

modell för köpbeteendet av fair trade produkter vilken innehåller följande komponenter: 

Kunskap, Information om fair trade, kvalitet och kvantitet, Generell attityd gentemot 

fair trade, skepticism och intresse, Attityd gentemot fair trade produkter, bekvämlighet, 

produktintresse, produktgillande och prisacceptans vilket resulterar i ett köpbeteende. 

(De Palsmacker & Janssens 2007, s. 372) Där varje linje representerar signifikanta 

Modell utifrån De Palsmacker & Janssen (2007). Modellen har illustrerats utan korrelationer faktorerna 
emellan samt översatts till svenska. 
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samband och de små ringarna i ena änden av dem korrelationens riktning, se Figur 3 för 

en illustration av modellen. Sett till vilka faktorer som har högst påverkan på beteendet, 

direkt och indirekt så är det produktintresse, följt av intresse och vilken kännedom 

denne har om etiskt handlande. Den enda faktor av ovan nämnda som inte verkade ha 

någon signifikant effekt på konsumenternas köpbeteende var bekvämlighet. (De 

Palsmacker & Janssens 2007, s. 374) Vilket skulle kunna tolkas som att det ibland låga 

utbudet av Fairtradecertifierade varor inte skall ha en inverkan på huruvida 

konsumenterna väljer att köpa de certifierade produkterna eller ej. 

 

De Palsmacker & Janssens studie (2007) direkt mot fair trade varor påminner i mångt 

och mycket om den av Öberseder et. al. (2011) gjort med namnet “Why don’t more 

consumers care about CSR?”. Öberseder et al. (2011, s. 449) menar att det är genom en 

komplex och hierarkisk process som konsumenterna utvärderar de initiativ som 

företagen gör inom CSR. Vilket skulle kunna ses stödjas av Sen & Bhattacharya´s 

(2001, s. 238; Bhattacharya & Sen, 2004, s. 10) tidigare experimentella forskning av 

konsumenternas utvärdering av CSR alternativ där de finner att CSR’s påverkan på den 

direkta köpintentionen är svår att utläsa. Det vill säga hur konsumentens benägenhet till 

köp påverkas. Öberseder et al. (2011, s. 453) menar att bland annat pris, kvalitet och 

service är viktigare variabler vid en konsuments utvärdering av en vara vid köp än 

huruvida företaget arbetar med CSR. Vid konsumenternas analys av ett företags CSR 

initiativ kommer Öberseder et al. (2011, s. 449) fram till att konsumentens utvärdering 

av CSR initiativ kan delas in i kärnfaktorer, centrala faktorer och yttre faktorer. De två 

kärnfaktorer som identifierats och som torde ligga i det första avgörandet ifall 

konsumenten tar CSR i beaktning vid köp är, information och personligt intresse 

(Öberseder et al, 2011, s. 453-454). Den centrala faktorn tar i beaktning konsumentens 

finansiella situation vilket spelar en väsentlig och avgörande roll. Utöver dessa tre 

faktorer menar författarna att hänsyn även tas till: företagets image, trovärdigheten i 

CSR initiativet och påverkan från grupper som omger personen, vilket då sammanfattas 

som yttre faktorer. Faktorer vilka tas i beaktning men kanske inte ensamma leder till att 

CSR används som ett bedömningskriterium. (Öberseder et al., 2011, s. 454-455) Se 

Figur 4.  

 

 
Figur 4. Köpkriterier utifrån Öberseder et al.  

 

  

Modell utifrån Öberseder et al., 2011, översatt till svenska. I följande modellering utifrån Öberseder et 
al. (2011) har de diskuterade faktorerna valt att likställas utan inbördes hierarki då detta är hur de 
senare kommer att användas i den empiriska analysen och diskussionen i denna studie 
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4.3.2 Etiskt beslutsfattande och bearbetning av information 
 

 
Figur 5. Egen modell 

 

Figuren ovan är en sammanlänkning av Shaw et al. (2000) utvecklade modell av TPB, 

De Palsmacker & Janssens (2007) studie om konsumenters köpbeteede vid köp av fair 

trade samt Öberseder et al. (2011) studie om påverkande faktorer vid utvärdering av 

CSR initiativ och deras relation till information. Ovan modell är en tolkning utifrån 

tidigare redogörelser och en illustration för hur studierna kommer att användas för att 

kartlägga respondenternas uppfattning mot Fairtradecertifieringen. Där stimuli, form av 

information representerar konsumenternas tidigare uppfattning vilken de sedan bär med 

sig in vid utvärdering av Fairtrade. Det vill säga, tolkat till studiens upplägg, vid svar av 

enkäten. Vidare utsätts konsumenten för information input, i detta fall i experimentet i 

form av information om Fairtradecertifieringen. Vilken konsumenten utifrån tidigare 

uppfattning kommer påverkas av och sedan fatta ett köpbeslut efter.  

 

Det skall understrykas att en sådan här enkel uppdelning som ovan inte på något sätt 

kan tas som en mall, utan enbart en riktlinje för hur vi kommer relatera de olika 

teorierna diskuterade ovan. Vi har satt TPB som grunden då denna modell är en 

intention-handlings modell som syftar till att förklara konsumentens väg från intention 

till handling. Dock används TPB i detta fall enbart som ett ramverk där modellen i sig 

inte behandlas utan de påverkade faktorerna utvärderas för sig relaterat till verken av De 

Palsmacker & Janssens (2007) samt Öberseder et al. (2011).  

 

Nedan följer en diskussion kring de olika faktorerna. 

 

Öberseder et al. (2011) samt De Palsmacker & Janssens (2007) studier kan ses som 

försök att fylla det forskningsgap om djup inom konsumentens värderingar som Shaw et 

al. (2005, s. 185) efterfrågar. Författarna menar vidare att varje specifik kategori av 

produkter och specifika situation lägger olika stor vikt vid olika värderingar (Bartels & 

Onwezen 2014, s. 86). För att ge ett exempel menar Bartels & Onwezen (2014, s. 86) att 

synen på mat är en viktig del i förklarandet ifall hållbara alternativ köps eller inte vid 

Egen modell utifrån Shaw et al., 2000, Öberseder et al. 2011 samt De Palsmacker & Janssens, 2007 
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köp av livsmedel. De menar även att konsumenter vilka ser mat som en nödvändighet 

visar lägre tendenser att reagera på etisk märkning och etisk information. Likaså 

konsumenter vilka ser mat som njutning reagerar inte heller på etisk märkning och etisk 

information nämnvärt medan däremot konsumenter vilka var mer involverade i 

teknologi och hur produkter framställts visar på en positiv korrelation i intention till 

köp. De trycker vidare på att speciellt den konsumentgrupp vilka identifierar sig som en 

etisk konsument, tycks påverkas av etisk märkning och etisk information mer än någon 

annan grupp. (Bartels & Onwezen 2014, s. 86) Självidentitet har visat sig vara en viktig 

del i en konsuments val av etiska produkter. Att köra omkring med etiskt märkta 

produkter i sin kundvagn ger ett intryck till övriga konsumenter om att vara en 

ansvarstagande person vilket är en stark drivkraft hos etiska konsumenter (Shaw et al, 

2005, s. 190, 196). På så vis kan etisk konsumtion fylla en symbolisk funktion för jag:et 

(Uusitalo & Oksanen 2004, s. 215).  

 

Likaså har etisk skyldighet visat sig vara en tung faktor vid etiska köp. Konsumenten 

vill veta att deras handling inte skadar någon annan (Shaw et al, 2005, s. 191, 196). 

Shaw & Shiu (2002, s. 114) menar att i en konsuments val idag handlar det inte enbart 

om egenintresse utan också till stor del om moraliska och etiska värderingar. 

Konsumenter vilka känner etisk skyldighet och vilka berörs av moraliska och etiska 

värderingar kommer välja produkt utifrån denna grund (Shaw & Shiu, 2002, s. 114). 

Solomon et al. (2011, s. 51-52) talar om den etiska konsumenten vilket enligt deras 

definition är en konsument vilken väljer att visa sina moraliska och etiska 

ställningstagande genom hur denne väljer att handla. Enligt Öberseder et al. (2011, s. 

454) är personligt intresse en viktig faktor huruvida CSR initiativ över huvudtaget skall 

tas med i beaktning som ett köpkriterium. Med andra ord krävs enligt Öberseder et al. 

(2011, s. 454) ett personligt intresse i Fairtradecertifieringen och dess betydelse för att 

certifieringen skall tas i beaktning. De Palsmacker & Janssens (2007, s. 376) menar i 

sina rekommendationer att “concern should be raised and scepticism should be 

reduced”. 

 

Öberseder et al. (2011, s. 455-456) talar om trovärdigt i initiativet som en yttre faktor 

vilken kan påverka huruvida ett företags CSR initiativ tas i beaktning i beslutsprocessen 

och menar vidare att trovärdigheten påverkas av valet av kommunikationskanal. 

Trovärdighet menar Castaldo et al. (2009, s. 13) kan vara den länk som behövs för att 

lyckas vinna konkurrensfördelar med sitt CSR initiativ. De Palsmacker & Janssen 

(2007, s. 374) talar om att upplevd effektivitet och skepticism och menar att de kan ses 

ligga nära till hands. Om konsumenten inte upplever beteendet som effektivt i den 

meningen att de inte tror att tredje världens fattigdom kommer att lösas genom fair trade 

kan det upplevas som mindre trovärdigt. Enligt Uusitalo & Oksanen (2004, s. 19) har 

konsumenterna en tendens till att tolka etisk kommunikation med skepticism och 

cynism och de har lättare att tro att den etiska kommunikationen är oetisk snarare än 

etisk. Varpå White et al. (2012, s. 105) menar att för att konsumenten skall uppleva 

trovärdighet krävs att denne erhåller feedback och känner att dess insats gör skillnad. 

Vidare tar även Öberseder et al. (2011, s. 456) upp att initiativet ska passa med 

företagets kärnverksamhet. Detta går i linje med vad Bhattacharya & Sen (2004, s. 23) 

menar att ifall företagets CSR initiativ inte är i linje med företagets kärnverksamhet och 

värderingar blir konsekvensen att trovärdigheten minskar. Polmering & Dolnicar (2009, 

s. 285) menar att konsumenterna behöver få mer vetskap och utbildning om vilka 

initiativ som genomförs för att bättre kunna ta till sig dessa men menar samtidigt att 

detta kan ha liten effekt ifall initiativet inte reflekterar företagets kärnverksamhet och 
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övriga värderingar. Kopplat till studien skulle det innebära att det är viktigt för 

företagen som använder sig av Fairtradecertifieringen att detta initiativ går i linje med 

deras kärnverksamhet för att konsumenterna ska uppleva företaget och dess arbete 

trovärdigt och för att utbildning av konsumenterna ska ge effekt. Likväl är det viktigt att 

konsumenterna känner att deras köp av Fairtradecertifierade varor gör skillnad.  

 

Öberseder et al. (2011, s.454-455) talar om finansiell situation i bemärkelsen som 

konsumentens faktiska betalningsförmåga. Där konsumentens finansiella resurser är en 

viktig faktor för att ta med CSR som ett köpkriterium. De Palsmacker et al.’s (2006, s. 

135) studie visade att respondenterna ansåg fair-trade produkter vara för dyra. Carrigan 

& Attala (2001, s. 571) går in och säger att köp av etiska produkter kommer att ske 

såvida det inte finns någon kostnad i form av bland annat ökat pris. De Palsmacker & 

Janssens (2007, s. 365) menar att konsumenterna till och med kan acceptera ett högre 

pris genom ett ökat intresse och minskad skepticism mot fair trade. Detta skulle kunna 

betyda att det upplevda dyrare priset på Fairtradecertifierade produkter överses av 

konsumenterna ifall deras intresse ökar och deras skepticism minskar.  

 

Upplevd kontroll enligt TPB förklaras som den summerade produkten av kontroll och 

till vilken grad arbetet, köpet är enkelt att genomföra (Ajzen & Fishbein, 1980, 

refererad i Shaw et al, 2000, s. 881; Evans et al., 2008, s. 85). De Palsmacker & Janssen 

(2007, s. 372) talar i deras studie om bekvämlighet vilket vi anser kan korreleras med 

vad som modellen TPB behandlar som upplevd kontroll. Som nämnts ovan kommer de 

dock i sin studie fram till att bekvämlighet är en faktor som inte hade någon påverkan 

(De Palsmacker & Janssen 2007, s. 374). Carrigan & Attala (2001, s. 571) diskuterar att 

en kostnad i form av en ökad svårighet att finna produkten utgör en hindrande faktor vid 

köp av etiska produkter. Samtidigt menade respondenterna i en annan studie av De 

Palsmacker et al. (2006, s. 135) att det inte var enkelt att köpa fair-trade produkter utan 

krävdes mycket av dem samtidigt som tillgängligheten på dessa varor var begränsad. 

God tillgänglighet på Fairtradecertifierade varor torde göra handlingen enklare att 

utföra.  

 

Informationsfaktorn är ofta nämnd indirekt, genom att all form av stimuli kan ses som 

information. Dock har vi ändå med information som ett köpkriterium. Då informationen 

också i sig oavsett vilken form eller innehåll kan ha en påverkan på konsumentens köp. 

De Palsmacker et al. (2006, s. 136) belyser vikten av tillförlitlig information vilken 

möjliggör för konsumenten att fatta ett välgrundat köpbeslut. Som tidigare nämnts 

menar Uusitalo & Oksanen (2004, s. 219) att frånvaron av tillförlitlig information till 

och med skulle kunna vara en tänkbar förklaring till det intention-handlings gap som 

ofta finns med vid diskussion kring etisk konsumtion. De Palsmacker & Janssen (2007, 

s. 372, 376) talar om kvalitativ och kvantitativ information där de menar att 

informationens kvalitet har en större påverkan på köpbeteendet och blir därmed en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Vidare menar De Palsmacker et al. (2006, s. 135-136) att 

avsaknaden av information var en faktor vilken hindrade konsumenterna från att 

innefatta fair trade vid val av varor varpå de då rekommenderar att bättre information 

bör spridas och vidare viktigt att denna tillhandahålls vid säljtillfället.  

 

Tidigare under den teoretiska referensramen har det behandlats att ditt invanda 

köpbeteende kan överskugga attityder till information om en produkt eller om ett 

varumärke (Nord & Peter 1980, s. 44). Konsumentens vana att köpa ett visst varumärke 

ligger ofta djupt rotad. Vanan gör att konsumentens trade off i tid och 
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informationssökning minimeras. De Palsmacker & Janssens’s (2007, s. 365) studie visar 

att många gånger fortsätter konsumenten att köpa enligt vanor på grund av en ökad 

alternativ kostnad att finna produkterna, en faktiskt ökad kostnad och brist på intresse. 

Enligt Solomon et al. (2013, s. 368) är dock vanan lättare att bryta än någon form av 

högre engagemang så som en relation till ett varumärke. Såvida det är rätt form av 

triggers för individen (Solomon et al. 2013, s. 368). Däremot när ett produktmärke tagit 

plats som nummer ett i konsumentens minne av djupare anledningar kan det mycket väl 

vara dess favorit för resten av livet. Att vara nummer ett i sin produktkategori är en 

inflytelserik position och det varumärket kommer enligt något som går under namnet 

Zip’s Law bli konsumenternas första hands val hela 50% fler gånger än nummer två 

(Solomon et al., 2013, s. 368).  

 

Den sociala kontexten runt konsumenten är ännu en faktor som påverkar hur denne 

kommer att välja. Öberseder et al. (2007, s. 456) talar om det som att konsumenternas 

referensgrupper såsom familj, vänner och arbetskollegor påverkar konsumenten att 

antingen välja att köpa eller avstå från att köpa vissa produkter. Vidare att 

referensgrupperna även kan påverka konsumenten att handla och välja utifrån hur ett 

företag arbetar med CSR. Solomon et al. (2013, s. 343) menar här att vid köpbeslut 

utvärderar konsumenten först dess interna information men vänder sig därefter många 

gånger externt för ytterligare information, exempelvis hos vänner. Evans (2008, s. 84) 

menar att inom TPB är referensgrupper såsom familj och vänner högst delaktiga och 

viktiga vid köpbeslut så till vida konsumenten är villig att foga sig efter dessa.  

 

4.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
Vi började med att behandla konsumenten och dess bearbetning av etisk 

kommunikation. Där denna enligt forskarna är komplex beroende av individens 

intressen och individens kontext. Därefter fortsatte vi in på konsumenten och 

bearbetning av information för att skapa förståelse för hur denna 

informationsbearbetning sker. Där vi presenterade teoretiska termer för vad som kan 

hända inom konsumenten när denne möts av etisk kommunikation. Konsumenten och 

dennes beslutsfattande behandlades kort med syfte att skapa förståelse för att detta är 

lika komplext i sig som en konsuments bearbetning av kommunikation och etisk 

kommunikation. Slutligen landade vi i konsumenten och deras utvärdering inför etiska 

köpbeslut där vi valde att slå samman tre studier alla mot CSR och etiskt handlande för 

att landa i ett antal faktorer, se Figur 5 vilka vi ämnar undersöka för att kartlägga 

konsumentens uppfattning och attityd gentemot Fairtradecertifieringen.  
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5. Praktisk metod 
I följande kapitel presenteras hur studien har genomförts för att ge läsaren möjlighet 

att kunna värdera tillvägagångssättet och resultaten men även för att en replikation av 

studien ska vara möjlig att genomföra. Vi presenterar nedan urval, experimentdesign, 

experimentgenomförande, enkätkonstruktion och operationalisering, 

enkätdistribution, access och bortfall samt avslutningsvis databearbetning. 

 

5.1 Urval 
Som tidigare diskuterats i avsnitt 2.5, Forskningsstrategi anser vi syftet med denna 

studie falla samman med en kvantitativ forskningsstrategi. Inom den kvantitatva 

forskningsstrategin menar Bryman (1997, s. 21) att enkätundersökningar och 

experiment är de mest betydande metoderna. Här menar Eliasson (2010, s. 29) att de 

mest förekommande är enkätundersökningar samt intervjuundersökningar vad gäller 

denna typ av forskningsstrategi. Vi har genomfört studiens datainsamling med hjälp av 

en experimentell del tillsammans med en enkätundersökning. Vid genomförandet av en 

undersökning menar Dahmström (2005, s. 63) att ställning måste tas om huruvida en 

totalundersökning eller urvalsundersökning ska göras. Christensen et al. (2010, s. 110) 

menar att en totalundersökning där hela populationen undersöks tar ofta lång tid och är 

kostsam. Alternativet är att göra ett urval av den målpopulation på vilken 

undersökningen ska ske och utifrån informationen från denna kunna dra slutsatser om 

målpopulationen. Christensen et al. (2010, s. 110) skiljer mellan sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval där respondenten i det första väljs ut slumpmässigt och där 

sannolikheten är känd för vilken chans denne har att hamna i urvalet. För att alla ska ha 

en känd chans att komma med i urvalet krävs ett register över samtliga i populationen 

(Christensen et al, 2010, s. 114-115).  

 

Denna studie ämnar undersöka vilken betydelse informationen har vid konsumenternas 

gap mellan intention och handling samt vilken uppfattning som finns gentemot 

Fairtrade. I denna studie är målpopulationen, de konsumenter vi ämnar undersöka, 

studenter. Vid Umeå universitet fanns det 2013, 32 482 stycken studenter (Umeå 

Universitet, 2014) och ett likvärdigt antal torde finnas idag. Att upprätta ett register över 

Umeås studenter och sedan kontakta dessa anser vi tidsmässigt inte ligger inom ramen 

för detta examensarbete varpå en urvalsundersökning har skett. Vidare har ett så kallat 

icke-sannolikhetsurval genomförts vilket innebär att alla i populationen inte har en känd 

chans att att innefattas i studien. Påföljden med ett icke-sannolikhetsurval blir att 

resultaten från urvalet inte kan sägas generaliseras till hela målpopulationen med en viss 

sannolikhet (Christensen et al., 2010, s. 129).  

 

Vidare menar Eliasson (2010, s. 50) att icke-sannolikhetsurvalet är en form av 

bekvämlighetsurval och exemplifierar detta med att en journalist går ut på stan och 

intervjuar människor på gatan. Där journalistens stickprov då endast skulle komma att 

innehålla respondenter som befinner sig där denne befinner sig. Studiens stickprov 

följer detta mönster och endast de personer vilka befann sig på campusområdet under 

27-28 mars hade möjligheten att få komma med i studiens datainsamling. För vidare 

information se avsnitt 5.3.2, Experimentgenomförande samt avsnitt 5.4.2, 

Enkätdistribution. Vi är medvetna om bristerna med ett icke-sannolikhetsurval men vi 

anser att vårt val av undersökningsplats på universitetet, campusområdet trafikeras av 

studenter från olika fakulteter, olika bakgrunder och olika geografiska platser vilket vi 

tolkar ger en god spridning. Något som också kontrollerades för genom ett muntligt 
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samtal med respondenterna för att kunna säkerställa den önskade spridningen över 

utbildningsområden. På detta sätt har en eventuell bias mot ett utbildningsområde 

undvikits. Vi är dock medvetna om att urvalet i vår studie påverkas av vem vi som 

undersökningsledare kom att tillfråga samt att samtliga på campusområdet under denna 

tidsperiod inte fick möjligheten att bli tillfrågade.  

 

Vidare är vi medvetna om att studenter kan anses vara en karaktärstydlig grupp vilka 

torde skilja sig från gemeneman. Dock anser vi universitetsstudenter vara framtidens 

köpkraft samt utifrån experimentets utförande där pris exkluderas som faktor en 

representativ målgrupp. Där svaren kan tänkas speglas av respondenternas tänkbara 

priskänslighet är i enkäten där vi tagit hänsyn till detta i vår analys. Vidare vet vi av 

egen erfarenhet att priskänsligheten hos urvalsgruppen inte är representativ för samtliga, 

då vi själva tillhör målgruppen och vet att det personliga intresset överskuggar priset 

hos delar av populationen.   

 

5.2 Experiment 
Den experimentella designen är en kvantitativ metod som är den främsta inom den 

socialpsykologiska inriktningen (Bryman, 1997, s. 20). Syftet med experimentiella 

studier är att studera sannolikheten vilken en förändring i en oberoende variabel skapar 

förändring i en beroende (Saunders et al. 2012, s. 174).  Denna studies experiment 

syftar till att klargöra om  information vid “köptillfället” kan påverka konsumentens val 

av en Fairtradecertifierad vara.  

 

5.2.1 Experimentdesign 
Den experimentiella metoden utgår från att respondenterna slumpmässigt väljs att delta 

i antingen en experimentellgrupp eller en kontrollgrupp varpå experimentgruppen 

utsätts för en oberoende variabel (Bryman & Bell, 2013, s. 67-68). Som tidigare nämnts 

i avsnitt 5.1, Urval kan ett slumpmässigt urval inte göras då vi inte har en förteckning 

över Umeås samtliga studenter utan vi tillfrågade närvarande studenter vid tillfället för 

datainsamlingen, se avsnitt 5.3.2 för utförligare beskrivning av 

experimentgenomförande. Graziano & Raulin (2007, s. 217) menar att det är viktigt att 

grundligt och detaljerat planera experimentets tillvägagångsätt och vidare sedan följa 

denna utstakade plan. Detta för att försäkra sig om att senare kunna dra riktiga och 

korrekta slutsatser från resultatet. Den oberoende variabeln i vår studie innebär “mer” 

information. I detta experiment betyder “mer” information, information om 

Fairtradecertifieringens betydelse.  

 

Både kontrollgruppen och experimentgruppen ställdes inför fem olika produktval, te, 

rosor, choklad, kaffe och bananer. Samtliga val sker mellan två lika produkter där den 

ena produkten hade Fairtradecertifieringens logga. Respondenten ombads ta ett 

ställningstagande till “vilken köper du”, alternativ 1 eller 2, efter att de läst en inledande 

text, se Bilaga 3 för experimentets utseende. Där alternativ 1 var den icke 

Fairtradecertifierade varan medan alternativ 2 hade certifieringen. Produkterna som 

visas har utformats så att stimulin, bilderna som valts, varit så avskalade som möjligt 

från allt kringliggande brus. Detta har resulterat i att till exempel kaffebönor varit valet 

av bild istället för ett paket kaffe. Detta då produkter oftast innehar stimuli i form av 

färg, typsnitt, font eller liknande som i vårt undermedvetna förknippas med ett visst 

sorts märke (Evans et al. 2008, s. 59). Exempelvis är Gevalia starkt förknippat med rött, 
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Löfbergs lila starkt förknippat med lila. En gul förpackning på en chokladkaka är starkt 

förknippat med Marabou, blått starkt förknippat med Fazer och så vidare. Bedömningen 

gjordes att avskalningen som i exemplen med kaffebönor och choklad skulle ge en 

renare respons gentemot den oberoende variabeln, information. Detta anser vi medför 

att konsumenten blir mer nollställd i sin uppfattning om produkten. Dock medför detta 

också att faktorer så som varumärkets positionering och pris som i vanliga fall är viktiga 

köpskriterier faller bort. Denna implikation diskuteras närmare under avsnitt 9.1, 

Begräsningar, men som tidigare nämnts gjordes bedömningen att för att få en så ren 

stimulirespons som möjligt från den oberoende variabeln måste dessa andra påverkande 

faktorer i beslutsprocessen uteslutas.  

 

Informationen som experimentgruppen fick som tillägg kontra kontrollgruppen är direkt 

hämtad från Fairtrade Sveriges hemsida och är informationsmaterial vilken de själva 

hänvisar till butiker att använda. Valet att använda Fairtradeorganisationens egna 

material grundades i att denna information faktiskt finns tillgänglig för butiker att 

använda. Experimentgruppen kommer att få se både Fairtradecertifieringen samt 

ytterligare information på den högra sidan av den Fairtradecertifierade varan. 

Kontrollgruppen kommer att få precis samma material som experimentgruppen förutom 

den ytterligare informationen angående Fairtradecertifieringens betydelse placerad på 

Fairtradeproduktens högra sida. Med andra ord kommer kontrollgruppen enbart få se 

Fairtrademärkningen på produkten, se Bilaga 3. Både experiment och enkät 

genomfördes med hjälp av Google forms enkätverktyg. Bilderna på de olika 

produktgrupperna skrevs ut på A4 papper för att respondenten skulle se dessa framför 

sig samtidigt som svarsalternativen fylldes i på datorn.  

 

Inom den experimentella forskningen förutsätts det att det finns en variation inom det 

som ska undersökas och att variationen uppstår på grund av den oberoende variabeln 

(Graziano & Raulin, 2007, s. 218). I denna studie är som tidigare nämnts information 

den oberoende variabeln som kommer testas. Graziano & Raulin, (2007, s. 233) menar 

vidare att det är viktigt att de båda grupperna är lika vid ett experiment för att kunna 

säkerhetsställa att det är den oberoende variabeln som skapar skillnaderna i resultatet 

och inte skillnader vilka fanns mellan grupperna sedan innan som ger upphov till detta. I 

vår studie är vi medvetna om att det kan finnas skillnader i grupperna sedan innan vad 

det gäller exempelvis kunskap om Fairtradecertifieringens betydelse eller vad 

deltagarna har för uppfattning och attityd gentemot denna. För att kontrollera för 

skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen fick varje respondent fylla i 

en enkät, se Bilaga 2. På detta vis kan vi undersöka vilka uppfattningar som finns 

angående Fairtrade bland respondenterna. Inspiration har hämtats från Bhattacharya & 

Sen (2004), Swaen & Cumpizat (2008) och Mohr et al. (2001) vilka samtliga menar att 

kommunikationen från företagen, hur denna genomförs är av vikt. Experimentet syftar 

att undersöka ifall information om Fairtradecertifieringens betydelse kan ha en inverkan 

vid val att köpa en Fairtradecertifierad vara framför en vara utan etisk märkning. Vidare 

är det inom den experimentella forskningsdesignen viktigt att kontrollera för de faktorer 

som kan påverka den validiteten (Graziano & Raulin, 2007, s. 215). Validitet behandlar 

frågan om studien mäter det som den ska mäta, det vill säga är slutsatserna riktiga 

(Bryman & Bell, 2013, s. 63). Studiens validitet kommer att diskuteras vidare under 

avsnitt 9.2.2, Validitet. 
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5.2.2 Experimentgenomförande 
Datainsamlingen för studien skedde under två dagar, torsdagen den 27 mars från 

klockan 12:30 samt fredagen den 28 mars från klockan 09:30. Under dessa två dagar 

tillfrågades studenter på Umeå Universitet om de hade tid och lust att deltaga i en 

undersökning för vårt examensarbete. I detta läge erbjöds även respondenterna en kaka 

som tack för besväret. Beroende av den tillfrågade personens svar önskades en trevlig 

dag eller så förbereddes denne för de två olika delarna av undersökningen. 

 

Undersökningen genomfördes på dator, främst på våra datorer men vid tillfällen då flera 

respondenter ville deltaga samtidigt skickades länken till undersökningen via mail till 

respondenten. För att kunna jämföra respondentens svar från experiment och enkät 

tilldelades varje person en kod vilken fylldes i för både experiment och enkät. Därefter 

informerades deltagarna hur de skulle gå till väga. De ombads läsa den inledande texten 

till experimentet vilken klargjorde att undersökningen var frivillig och kunde avbrytas 

när helst samt att denna studie ej skulle komma att användas i något annat syfte än till 

detta examensarbete. Därefter, utifrån bilderna som vi tillhandahöll ombads de göra fem 

olika val på datorn. Vidare berättade vi att efter första delen skickats in skulle de 

fortsätta med att läsa den inledande texten till den andra delen och därefter svara på 

frågorna, se Bilaga 2 och 3 för Enkät- och Experimentutformning. Vi uppgav att vi 

fanns i närheten om frågor skulle uppstå, men klev sedan undan för att lämna tid till 

respondenten att tänka utan stress. Vid ett tillfälle då respondenterna inte hade möjlighet 

att svara på plats och ändå ville delta förklarades tillvägagångssättet för att 

säkerhetsställa att instruktionerna intagits och därefter skickades undersökningen ut på 

mail.  

 

Vid genomförandet av datainsamlingen strävade vi efter att behandla alla respondenter 

på liknande sätt och därför försökt att presentera deltagarna för undersökningen enligt 

ovan för att säkerhetsställa att alla får liknande information. Vidare är vi medvetna om 

att interaktionen mellan människor ter sig olika vid varje specifikt tillfälle vilket medför 

att tillvägagångssättet kan ha skiljt sig åt. Då frågor uppkom, exempelvis angående 

experimentet eller någon fråga i enkäten försökte vi lösa det så att de skulle kunna gå 

vidare utan att indikera mot något svarsalternativ. Nedan följer en beskrivning av 

enkätkonstruktion och enkätdistribution.   

 

5.3 Enkät 
Vid tvärsnittsdesign är enkäter eller strukturerade intervjuer två olika sätt att samla in 

data. Syftet är att vid en specifik tidpunkt samla in information om fler än ett fall för att 

få fram data om olika variabler. Datat analyseras sedan för att kartlägga eventuella 

samband och mönster (Bryman & Bell, 2013, s. 77).  I denna studie efterföljdes 

experimentet av en enkät med syftet att få en bild av respondenternas uppfattning om 

Fairtradecertifieringen samt om det finns något samband mellan dessa och deras 

informationsperception.  

 

5.3.1 Enkätkonstruktion & operationalisering 
Undersökningens problemformulering ska ligga som en grund för hur enkäten ska 

konstrueras, det för att säkerhetsställa att frågorna ger svar på vad som skall undersökas 

och för att utesluta frågor utan värde för studien (Bryman & Bell, 2013, s. 267-268). 

Vår studie syftar till att undersöka informationens betydelse vid konsumenternas gap 
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mellan intention och handling samt vilka uppfattningar som finns gentemot 

Fairtradecertifieringen och om de har ett samband med informationsuppfattningen, 

vilket därför är grunden i konstruktionen av enkäten. Vid utformningen av en enkät är 

det viktigt att denna ger ett luftigt och professionellt intryck (Bryman & Bell, 2013, s. 

251-252). Samtidigt som den inte får bli för lång så att respondenten avskräcks från att 

deltaga (Dahmström 2005, s. 132). Som Bryman & Bell (2013, s. 252) beskriver det, 

“att hitta en gyllene medelväg och undvika extremerna”. Vidare diskuterar Bryman & 

Bell (2013, s. 261-262) användandet av slutna och öppna frågor där respondenten ställs 

inför ett antal alternativ vid den slutna frågan medan de svarar fritt under de öppna 

frågorna. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen där några av 

fördelarna med att använda öppna frågor är att respondenterna har möjlighet att svara 

hur de känner och ge svar som kanske inte hade kunnat föutspås i ett slutet alternativ. 

Exempel på nackdelar med denna typen av frågor är att det kan vara mer tidskrävande 

för både respondenten samt att bearbetningen av svaren är mer tidskrävande (Bryman & 

Bell, 2013, s. 261-262). Några av fördelarna med att använda slutna frågor är att det 

genom kodning är enklare att bearbeta svaren samt att slutna frågor går snabbare att 

svara på (Bryman & Bell, 2013, s. 263-264).  

 

I denna studie har vi valt att använda oss av en enkät innehållande endast slutna frågor. 

Vi är medvetna om dess nackdelar och att de fråntar respondenten möjligheten att svara 

spontant. Bryman & Bell (2013, s. 265) menar att när fasta svarsalternativ används är 

respondenten bunden till svaren och att det vidare kan vara svårt att täcka alla möjliga 

svarsalternativ. Vi är även medvetna om att ifall inte respondenten finner det perfekta 

svarsalternativet utan istället väljer det närmsta kan det medföra en skevhet i resultatet. 

Vid slutna frågor finns det även en risk att ord och begrepp i både frågor och 

svarsalternativ kan missförstås vilket kan påverka validiteten. (Bryman & Bell, 2013, s. 

265) Vid konstruktionen av denna studies enkät har vi därför försökt att konstruera 

lättförståeliga frågor och genom genomförandet av en pilotstudie, se avsnitt 5.3.2, 

Enkätdistribution verifierade vi frågorna med respondenter som fick kommentera och 

ge synpunkter på dess utformning.  

 

Ord som kan behöva förklaras i denna studie är Fairtradecertifieringens betydelse samt 

etisk märkning. Dock syftar denna studie till att kartlägga attityderna kring denna 

märkning där kunskapen är en faktor vi vill mäta, därför har detta skett indirekt vid 

behov. Etisk märkning förklaras därför med exempel för att underlätta tolkningen vilket 

vi bedömer fullt tillräckligt. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 265) är det viktigt att de 

olika svarsalternativen i slutna frågor inte överlappar varandra vilket medför att 

respondenten har mer än ett svarsalternativ. För ett exempel på när detta tagits i 

beaktning se demografiska frågor, Bilaga 2, Enkät. Där de olika svarsalternativen 

byggts för att inte överlappa varandra vilket gör det möjligt för respondenterna att 

endast välja ett av alternativen.  

 

Enkäten i denna studie inleds med ett introduktionsbrev precis som Dahmström (2005, 

s. 144) rekommenderar. Detta för att introducera respondenten för syftet med studien 

samt dess rättigheter kring etik (Dahmström, 2005, s. 144). Vid konstruktionen av en 

enkät bör denna alltid inledas med så neutrala frågor som möjligt. Detta är viktigt för att 

respondenterna inte ska känna obehag utan lättsamhet och förtroende. Därefter kan 

försiktigt de mer känsliga frågorna närmas. Vidare är det viktigt att frågorna placeras i 

en följd så att respondenten får en mer enhetlig frågesituation där rekommendationen är 

att använda rubriker för att skilja på olika ämnesområden. (Dahmström, 2005, s. 135) 
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Upplägget som presenterades ovan har byggts utifrån Dahmströms rekommendation där 

denna inleds med demografiska frågor vilka kan upplevas som “lätta” och “ofarliga”. 

Därpå har en bedömning gjorts att ingen av undersökningens frågor faller in under 

kategorin “känsliga”. Därför har ordningsföljden enbart lagts utifrån frågornas innehåll 

och presenteras i följande ordning: demografiska frågor, kännedom om 

Fairtradecertifieringen, finansiell situation, kvalitet, trovärdighet, personligt intresse, 

referensgrupper, tillgänglighet, information, etisk skyldighet, självidentitet och 

avslutande frågor. Indelningen av frågorna presenteras i enkätens inledning men då 

vissa “teman” endast innehåller ett fåtal frågor ansåg vi att rubriker inte var passande. 

Rubrikerna som syns i Bilaga 2 har alltså lagts till för att visa läsaren förståelse under 

vilken kategori frågorna är uppbyggda. 

 

Vid konstruktion av frågorna rekommenderar vidare Bryman & Bell (2013, s. 270-271) 

bland annat att långa, dubbla, ledande och generella frågor ska undvikas. Det är något 

som vi har haft i åtanke vid utformningen av frågorna i denna enkät och försökt att 

undvika. Bryman & Bell (2013, s. 274) menar vidare att det ska framgå tydligt hur 

respondenten ska besvara frågorna. Därför har det i de fall där respondenterna kan välja 

mer än ett alternativ angetts efter frågan. Svarsalternativen har till största delen 

utformats utifrån graderingssvar. I denna studie används en sjugradig lickertskala. Detta 

precis som De Palsmacker & Janssen (2007) använder i sin undersökning om attityder 

och beslutsprocessen vid köp av fair trade, vilken är en av inspirationskällorna i denna 

studie.  De använder sig av en 7 gradig lickertskala i sin undersökning där 1 = strongly 

disagree och 7 = strongly agree. I denna enkäts utformning har den 7 gradiga 

lickertskalan anpassats för att passa in med respektive fråga, där exempelvis “håller inte 

alls med” vid tillfällen bytts ut mot exempelvis “aldrig”. Ejvegård (2009, s. 59) menar 

att när respondenterna ska besvara attitydfrågor kan det med fördel användas en skala 

och menar vidare att dessa skalor ska ha udda antal alternativ. Utöver lickertskala består 

svarsalternativen i denna studie bland annat av att respondenten ska välja ett eller flera 

alternativ. Vi anser det vara en fördel att frågorna i denna studies enkät innehåller 

olikartade svarsalternativ då det kan innebära att respondenterna måste tänka igenom 

varje fråga och inte svara som på föregående per automatik.  

 

Dahmström (2005, s. 132) menar att det är viktigt att innefatta svarsalternativ som 

exempelvis “vet ej” vid frågor vilka rör åsikter och värderingar. Detta för att osäkra 

respondenter skall ha ett svarsalternativ.  Bryman & Bell (2013, s. 273) menar att 

respondenterna i detta fall inte tvingas att välja ett alternativ som inte uttrycker vad de 

egentligen tycker. Hypotetiskt talat kan det vara respondenter vilka faktiskt inte anser 

sig ha en kunskapsgrund om Fairtradecertifieringen för att kunna gradera sin åsikt. 

Nackdelen med att innefatta “vet inte” är att om respondenterna inte vill svara på en 

fråga eller att de respondenter vilka känner att de inte orkar tänka väljer detta alternativ 

(Bryman & Bell, 2013, s. 273). Underbyggt av det senare argumentet har vi därför i 

denna studie valt att utesluta ett sådant svarsalternativ då vi önskar få deras uppfattning 

och tankar kring Fairtradecertifieringen. För att säkerställa att endast respondenter vilka 

uppmärksammat Fairtradecertifieringen innan undersökningen deltog ställdes en 

kontrollfråga över huruvida de sätt denna tidigare. De fåtalen fallen där respondenten 

uppmärksammande experimentledarna på att de inte hade en direkt åsikt ombads 

respondenten att svara det mellersta, neutrala alternativet. Detta då det neutrala svaret är 

närmast likgiltig eller avsaknad av uppfattning vi kan komma och fortfarande få ett 

svar. 
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Nedan följer en redogörelse till hur och till vad vi använt delar av den referenslitteratur 

vi valt att bygga vår empiriundersökning utifrån, för exakt översikt se Bilaga 1. 

 

Vid enkätkonstruktionen har vi utgått ifrån tidigare forsknings frågebatterier samt 

tidigare forsknings resultat, för sammanställning, se Bilaga 1. Utgångspunkten i tidigare 

studier har varit vår metod för att finna redan validerade köpkriterier vid utvärdering 

och köp. Bryman & Bell (2013, s. 277) menar att frågor som andra forskare har använt 

kan användas samt fungera som idékälla till hur den egna studiens frågor kan 

formuleras. Används befintliga frågor kan frågornas kvalitet bedömas direkt ifall 

reliabilitet och validitet redan har testats (Bryman & Bell, 2005, s. 193). Inspirationen 

vid utformningen av studiens enkät ligger huvudsakligen i de tidigare diskuterade 

studierna av Shaw et al. (2000), De Palsmacker & Janssen (2007) samt Öberseder et al. 

(2011), se avsnitt 2.6.1, Val av teorier. Vi har i grunden använt oss av de resultat som 

dessa tre studier kommit fram till. Shaw et al. (2000) med sin utvecklade modell av 

Theory of Planned Behavior, TPB, De Palsmacker & Janssen’s (2007) studie om 

faktorer som direkt och indirekt påverkar konsumenten i sin beslutsprocess vid köp av 

fair trade samt Öberseder et al. (2011) med ett antal faktorer vilka visat sig vara viktiga 

huruvida ett företags CSR initiativ skall tas med i beaktning vid ett köp. Shaw et al. 

(2000) ligger till grund för de frågor som behandlar subjektiv norm, etisk skyldighet, 

självidentitet samt upplevd kontroll. Vi har även valt att plocka frågor direkt, 

exempelvis har fråga 26 tagits direkt, fråga 36 om etisk skyldighet, med något färre 

använda påståenden samt fråga 38 om självidentitet. Utifrån De Palsmacker & Janssen 

(2007) studie om beslutsprocessen gällande fair trade produkter har vi fått inspiration 

till utformning av frågor som bland annat rör informationens kvalitet och kvantitet, 

tillgänglighet och skepticism. Här har direkta frågor hämtats exempelvis kring 

personligt intresse, fråga 18 och 19, samt att även egna frågor har utformats utifrån 

denna studie. Öberseder et al. (2011) har fungerat som en guide till frågor gällande 

information, referensgrupper, finansiell situation, personligt intresse och trovärdighet. 

Tillsammans anser vi att dessa tre studier täcker in många av de faktorer som anses 

påverka en konsument vid val av en hållbar vara. Samtliga tre verk har vi funnit 

refererade och enligt författarnas bedömning relevanta och representativa för att 

kartlägga de attityder och uppfattningar som konsumenterna har gentemot 

Fairtradecertifieringen.  

 

Vi vill också understryka att vi samlat inspiration från båda kvalitativ, kvantitativ samt 

experimentell forskning vilket gjort att våra tolkningar behövts göras för att översättas 

till den aktuella undersökningens design. Forskningen vi använt oss av har även varit 

engelsk litteratur varpå en översättning krävts. Vi är medvetna att våra subjektiva 

tolkningar kan avspegla sig, något vi som författare försökt minimera. Vi står dock fast 

vid att tolkningen och inspirationen hämtad från tidigare gjorda studier inom området 

ökar kvaliteten och träffsäkerheten i denna studie. Nedan följer några av de 

kompletterande studier som använts:  

 

Uusitalo & Oksanen (2004) har använts som inspiration till frågor inom områdena 

information, trovärdighet och tillgänglighet. Forskarna ämnade undersöka hur finska 

konsumenter upplever etisk handel. Förklarat i vilken roll etiska ställningstaganden har i 

konsumentens beslutsprocess. Vad hindren mot etisk konsumtion är samt hur väl olika 

informationskällor når fram med information kring etisk handel. För kartläggning av 

konsumenternas medvetenhet kring Fairtrade som certifiering har vi inspirerats av 

Wright & Heatons (2006) studie. Denna studie genomfördes i en kvalitativ 
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undersökningsform. Vilket medfört att vi inte kunnat översätta frågor direkt men 

däremot inspirerats av teman. Så som konsumenternas medvetenhet kring Fairtrade 

samt för vår experimentdel, om ökad medvetenhet om Fairtrade skulle kunna öka 

benägenhet till köp av Fairtradeprodukter.  

 

5.3.2 Enkätdistribution 
För att kontrollera studiens enkät genomfördes en pilotstudie. Eliasson (2010, s. 42-43) 

diskuterar användandet av en pilotstudie som ett sätt testa enkäten och hur den fungerar 

i praktiken och det är ett tillfälle att få ta del av respondenternas kommentarer och 

synpunkter angående enkäten. Bell (2006, s. 149) menar att pilotstudien syftar till att 

underlätta för de “riktiga” respondenterna att svara på enkäten då exempelvis 

eventuella missförstånd ges möjlighet att utredas. Måndagen den 24 mars genomfördes 

en pilotstudie där sex personer deltog. Tre personer tillhörde experimentgruppen och tre 

personer kontrollgruppen. Efter genomförandet av experiment och enkät fick 

respondenterna kommentera studien muntligt och framföra eventuella synpunkter 

angående frågornas utformning. Utifrån respondenternas kommentarer genomfördes ett 

antal förändringar. Fråga 16 ändrades om då denna missförstods av flera av 

pilotrespondenterna. Till fråga 20 adderade vi alternativet inget av ovanstående samt 

specificerade påståendet till att om de hade varit aktiva det senaste året. Fråga 4 

specificerades även den med avslutade terminer vid universitetet och fråga 46 ändrades 

missledande reklam till vilseledande reklam. Efter pilotstudien valdes även frågan, 

“Hur viktig är produktens urspungsland?” att uteslutas då denna inte ansågs fylla 

någon funktion för studien. Slutligen ändrades några av de olika svarsalternativen i 

fråga 41 då vissa av dessa kom med felaktiga påståenden. Hela studien tog ungefär 10 

minuter för pilotrespondenterna att genomföra vilket antogs vara en rimlig tid för en 

studie av detta slag. Detta kan ses stämma överens med när Ejvegård (2009, s. 55) 

menar att enkäter inte får vara för långa.  

 

Den riktiga datainsamlingen ägde rum onsdagen den 26 mars och torsdagen den 27 

mars där experimentet fick besvaras tillsammans med enkäten. Då tillvägagångssättet 

har behandlats i avsnitt 5.3.2, Experimentgenomförande kommer ingen vidare 

diskussion föras här.  

 

5.4 Access och bortfall 
Vid genomförandet av datainsamlingen på Umeå universitet upplevdes en god access. 

En stor del av de tillfrågade valde att ställa upp och deltaga i studien. En av de 

begränsningar som nämns vid användandet av enkäter vid datainsamlingen är att det 

kan förekomma ett relativt stort bortfall. Bortfall kan påverka resultatet och risken finns 

att skevheter kan uppkomma då det inte går att kontrollera vilka enheter som har valt att 

inte lämna respektive lämna studien och om det finns skillnader dessa emellan (Bryman 

& Bell, 2013, s. 248). Bortfall innebär att respondenten inte väljer att svara och 

Ejvegård (2009, s. 56) diskuterar två olika slags bortfall. Dels kan det ske ett bortfall i 

form av att enkäten inte returneras men även det som benämns som ett internt bortfall 

där respondenten inte svarar på en eller flera av frågorna. Dahmström (2005, s. 321) 

benämner det som individbortfall när individer väljer att inte svara alls på enkäten. Då 

experiment och enkät i denna studie delades ut personligen och i några enstaka fall via 

mail var risken för bortfall liten. Dock fick vi tre bortfall då dessa respondenters svar 

inte blev registrerat, troligen på grund av nätverksfel. Vidare visade det sig att två av 
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respondenterna inte var studenter och därför raderades deras svar. Bortfall förekom 

även då fyra av de respondenter som fått experiment och enkät mailade till sig inte 

valde att svara. Vi ser alla dessa som individbortfall vare sig det berodde på tekniska fel, 

de ej tillhörde målgruppen eller att de inte valde att svara. Det slutgiltiga utfallet blev 

därför 38 stycken respondenter tillhörande kontrollgruppen och 45 tillhörande 

experimentgrupp, då 46 stycken i vardera grupp tillfrågades från början. Vidare var 

samtliga av enkätens frågor obligatoriska och påföljden blev därför att respondenten ej 

kunde skicka in sitt svar förrän samtliga frågor hade tagits ställning till. Detta medförde 

att det interna bortfallet uteblev. 

5.5 Databearbetning  
När en analys påbörjas menar Dahmström (2005, s. 179) att författaren bör “lära känna 

materialet”. Därför användes Google forms egna sammanställningsmetoder, där grafer 

och diagram studerades, samt datats direkta svar i sig. Detta för att skapa oss en bild av 

materialet innan det exporterades till Excel och därefter in i SPSS där den slutliga 

analysen genomfördes. För att kunna tolka och sammanställa datat krävs att en 

översättning av denna görs. Där de “icke-numeriska” värdena görs numeriska och 

läsliga för statistik program (Dahmström 2005, s. 147). Dahmström (2005, s. 148) 

menar att kodningen bör vara enhetlig och följa antingen en nominalskala eller en 

ordinalskala, där rangordning mellan alternativen görs. I studiens empiriinsamling 

ombads respondenterna att ta ställning och gradera sina svar. Vilket motsvarar en 

ordinalskala, se avsnitt. 5.4.1 Enkätkonstruktion och operationalisering för närmare 

beskrivning. I några av frågorna förekom även flervalsalternativ där respondenterna 

ombads välja samtliga alternativ som passade in under deras uppfattning, samt även 

enkla val, där enbart en variabel kunde väljas. Till denna kodning användes 

nominalskalor. De bortfall vilka konstaterades ovan återfanns redan innan exportering 

in i SPSS, vidare behandlat i 5.5 Access och bortfall.  

 

Efter genomförandet av pilotstudien utfördes ett Chronbach Alpha test i SPSS för att 

kontrollera enkätens interna reliabilitet. Intern reliabilitet behandlar huruvida ett antal 

frågor mäter samma sak och är ett mått som varierar mellan 0-1. Värdet 0 innebär att 

ingen reliabilitet förekommer medan 1 innebär att den inre reliabiliteten är perfekt. För 

att anses som en acceptabel intern reliabilitet ska måttet vara minst 0,8. (Bryman & 

Bell, 2013, s. 172) Reliabilitetstester gjorda för denna studie visas i Tabellen 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga Cronbach's α 

13,14,15,16 0,967 

18,19 0,925 

21,22,23,24,25 0,676 

21,22,24,25 0,786 

27,28,29 0,722 

30,31,33 0,773 

30,33 0,844 

 
Tabell 1. Cronbach Alpha 
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Vidare har vi med datamaterialet utfört univariata analyser. Univariat analys innebär att 

en variabel åt gången analyseras där frekvenstabeller, diagram och spridningsmått är 

exempel på detta tillvägagångssätt. (Bryman & Bell, 2013, s. 348-351 ) Eliasson (2010, 

s. 149) menar att både tabeller och diagram är användbara redovisningsformer av 

kvantitativ data. Dessa typer av analyser har vi använt oss av för att bearbeta resultatet 

kring de demografiska variablerna men även för att presentera resultatet från 

respondenternas uppfattningar kring de olika variablerna vi har ämnat undersöka såsom 

information, pris och trovärdighet. Resultaten presenteras fortsatt i både procent och 

med respektive medelvärde, för att bättre kunna synliggöra utfallet. Vidare har 

oberoende t-tester utförts med syfte att kontrollera om det finns några skillnader mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen. T-tester används enligt Eliasson (2010, s. 131) 

för att undersöka om det finns skillnader mellan olika varibler och grupper där Djurfeldt 

et al. (2003, s.197) menar att T-testet undersöker skillnader mellan medelvärden. Detta 

gjordes på alla frågor utom 20, 39 och 40 vilket inte kunde göras då dessa är 

flervalsfrågor. Chi2 test genomfördes för att kontrollera om det fanns skillnader mellan 

hur experiment- och kontrollgrupp svarade i experimentet. Vidare har även 

korrelationer gjorts i SPSS mellan olika frågor i enkäten för att undersöka om det finns 

något samband dessa emellan. Vid de tester och analyser som har gjorts har en 

signifikansnivå på 0,05 antagits vara en godkänd nivå.  

 

Vidare syftar studien till att undersöka konsumentens uppfattning om 

Fairtradecertifieringen samt ifall konsumentens uppfattning har ett samband med till 

vilken grad de anser sig ha information.  

 

För att kunna svara på studiens syfte utfördes en faktoranalys för att undersöka vilka 

frågor inom de olika faktorerna, exempelvis trovärdighet och tillgänglighet, som 

laddade mot samma komponent. I Bilaga 4 har detta sammanställts i en tabell. Vidare 

slogs dessa frågor samman vilket antogs vidare få representera en ”generell 

uppfattning” för de olika faktorerna. Utifrån faktoranalysen räknades ett gemensamt 

medelvärde ut för dessa frågor vilka fick representera denna faktor, exempelvis 

trovärdighet. Med värdet för dessa ”generella uppfattningar” utfördes sedan 

korrelationer mot det antagna medelvärdet för respondenternas informationsuppfattning. 

Vidare genomfördes korrelationer på varje specifik fråga exempelvis inom faktorn 

trovärdighet mot informationsperception för att kontrollera för om dessa visade ett 

högre samband.  

 

För att jämföra respondentens uppfattning om pris och finansiell situation gentemot 

deras informationsuppfattning genomfördes en faktoranalys vilken visade att samtliga 

frågor i denna kategori, 9-11 samt 48 var laddade på samma komponent, men då dessa 

frågor behandlar både pris och finansiell situation ansågs inte alla dessa svara till 

konsumentens uppfattning om pris på Fairtrade, varför fråga 9 användes vid 

korrelationen tillsammans med informationsfaktorn. Vidare visade en faktoranalys inom 

kategorin personligt intresse att frågorna 18-19 laddar på samma komponent vilket gör 

att dessa frågors medelvärde kommer att analyseras tillsammans med 

informationsuppfattningen. Här gav fråga 18 dock den starkaste korrelationen. Då 

endast en fråga vardera ställdes om etisk skyldighet och självidentitet användes dessa 

frågor ensamma vid sambandsanalysen. Faktoranalysen för kategorin om 

respondenternas trovärdighet genomfördes på frågorna 13-16, där samtliga laddade mot 

samma komponent varpå detta medelvärde sedan användes. Angående respondentens 
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uppfattning om tillgänglighet användes fråga 26 vilken sambandsanalyserades med 

informationsuppfattningen. Slutligen visade en faktoranalys att frågorna 21-25 om 

referensgruppernas betydelse laddade på samma komponent. Här gav fråga 23 dock den 

starkaste korrelationen. 

 

5.6 Etiska och samhälleliga aspekter 

5.6.1 Etiska aspekter 
Precis som inom många andra delar av samhället måste man inom forskningen ta 

hänsyn till de etiska principer, riktlinjer och regler som gäller för att förvissa sig om att 

arbetet utförs på ett korrekt sätt och att vi behandlar människor på ett rättsenligt vis. Då 

samhällsvetenskaplig forskning ofta berör människor är det av vikt att belysa etiska 

frågeställningar eftersom människor kan påverkas både direkt och indirekt av varandra 

och av olika handlingar (Johannessen & Tufte, 2003, s. 59-60). Vetenskapsrådet har 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagit fram principer och regler som 

skall följas vilket summerats i fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johannessen & Tufte, 2003, s.61). I 

följande avsnitt presenteras de olika kraven och hur vi valt att behandla dem i denna 

studie. 

 

Informationskravet: Informationskravet innebär att alla deltagare eller personer som 

på annat sätt kommer att lämna uppgifter till studien ska informeras om att det sker på 

frivillig basis och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Det innefattar även 

att forskaren ska upplysa deltagarna vilka villkor som gäller vid studien och vad deras 

roll är i den aktuella studien. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 62) Samtliga respondenter 

ombads att läsa inledningen till de båda delarna av undersökningen där information 

presenterades för respondenterna att de deltar helt på egna villkor och kan under vilken 

del som önskas välja att avbryta deltagandet. De informerades även om att 

informationen som samlas in endast kommer att användas i detta examensarbete. 

 

Samtyckeskravet: Deltagaren är den som bestämmer hur denne vill göra angående sin 

medverkan i studien vilket innebär att för det första måste ett samtycke till deltagande i 

studien lämnas och om personen är under 15 år måste målsman/vårdnadshavare lämna 

detta samtycke. Vidare är det viktigt att medverkan sker på deltagarnas villkor som 

bestämmer själv om och hur de vill delta och att de utan några påföljder kan välja att 

avbryta sin medverkan när helst de vill. Vidare får inte heller deltagaren utsättas för 

påverkan angående sitt deltagande (Johannessen & Tufte (2003, s. 62). Då deltagarna 

själva har fått ta ställning om de vill deltaga eller inte i studien anser vi att 

samtyckeskravet är uppfyllt. De har även framgått i de inledande texterna, vilket nämnts 

ovan att deltagandet kan avbrytas när helst vad gäller de båda delarna av 

undersökningen.  

 

Konfidentialitetskravet: Konfidentialitetskravet innebär att det är viktigt att 

personuppgifter rörande deltagare inte är tillgängliga för obehöriga och att uppgifter om 

personer som ingår i en studie ska vara konfidentiella. Kort innebär det att tystnadsplikt 

bör undertecknas angående känsliga personuppgifter om studien innefattar sådana. 

Vidare ska identifierbara uppgifter som framkommer i en studie behandlas så att det för 

utomstående inte finns någon möjlighet att kunna identifiera dessa. (Johannessen & 

Tufte, 2003, s. 62) I studien har inga vidare personuppgifter lämnats från deltagarnas 

sida mer än ålder, kön, antal avslutade terminer på universitetet samt genomsnittlig 
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månadsinkomst. Uppgifterna från enkätsvaren har enbart behandlats av författarna och 

svaren går inte att koppla till enskilda individer. Koderna som tillhandahölls varje 

deltagare var endast i syfte att kunna jämföra experimentgrupp med kontrollgrupp och 

kan inte användas för att identifiera de medverkande.  

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som har framkommit angående enskilda person i 

forskningsstudien får endast användas för forskningsändamål och inte användas i andra 

sammanhang såsom i kommersiellt syfte (Johannessen &Tufte, 2003, s. 63). Resultaten 

från denna studie kommer endast att användas i detta examensarbete vilket även 

respondenterna informerades om i inledningen till de båda undersökningarna.  

 

Vi har under vår process och vid utformandet av studien strävat efter att reflektera och 

uppmärksamma de etiska situationer som har kunnat uppstå och ämnat följa de etiska 

riktlinjerna. Vi anser att detta är en viktig del av ett arbete och det är med fördel bättre 

att diskutera olika etiska beslut en gång för mycket då en studie inte får äventyra de 

människor som har valt att delta i vår studie eller som på något annat sätt är inblandade i 

detta arbete.  

 

5.6.2 Samhälleliga aspekter 
Genom vårt val av ämne inom Corporate Social Responsibility med Fairtrade som 

plattform anser vi att vi utgår från en samhällelig fråga i sig. Fler och fler företag idag 

väljer att arbeta aktivt med CSR och många företag väljer att använda sig av märkningar 

såsom Fairtradecertifieringen. Debatterna i dagens samhälle vittnar om ett ökat intresse 

för dessa frågor och där konsumenterna börjat fundera mer kring det egna handlandet. 

Det borde ligga på ett gemensamt ansvar att skapa ett intresse och ökad medvetenhet 

kring dessa frågor hos både samhället i stort, företagen såväl som hos den enskilda 

individen. Då vår forskningsfråga ämnar undersöka hur studenterna förhåller sig mot 

Fairtradecertifieringen, deras uppfattning ämnar vi att genomgående diskutera de 

samhälleliga aspekterna som en naturlig del i arbetet.  
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6. Empiri 
I följande avsnitt presenteras resultaten från den datainsamling som genomförts. 

Endast resultat vilka visat signifikanta värden vid den statistiska bearbetning kommer 

att presenteras, samt de resultat vilka har relevans för vår studie utifrån ovan nämnda 

frågeställning och syfte. Vi kommer att presentera deskriptiv data både i form av 

kumulativ procent och medelvärde för att ge en så klar bild som möjligt.  

6.1 Beskrivning av respondenterna 
Studiens stickprov innefattas av 83 stycken respondenter varav 45 tillhör 

experimentgruppen och 38 tillhör kontrollgruppen. Experimentgruppen är den gruppen 

vilken vid datainsamlingstillfället fick information angående Fairtradecertifieringens 

betydelse. De demografiska faktorerna kommer att presenteras för totala antalet 

respondenter, en jämförelse mellan grupperna kommer att göras i nästa avsnitt, 6.2, 

Jämförelse mellan experiment- och kontrollgrupp.  

 

Deltagarnas ålder varierar mellan 19 och 30 år där den genomsnittliga åldern är 23 år. 

Könsfördelningen bland de svarande i studien uppgår till 41 män och 42 kvinnor. En 

stor spridning mellan respondenternas månadsinkomster noterades, medelvärdet var 

9203 kronor. Vidare fick respondenterna ange hur många de var i hushållet som delade 

på matkostnaderna. Siffran vilken uppgavs varierade mellan en till tre personer med ett 

medelvärde på 1,5 personer. Fördelat i procent är resultatet som följer: 51,8 % bestod av 

en person, 44,6 % bestod av två personer och 3,6 % bestod av tre personer. Från 

resultatet går det att utläsa att de svarande har i genomsnitt 4,9 terminer avslutade 

terminer på universitetet.  

 

 

 

Vidare angav samtliga respondenter att de sedan tidigare kände till 

Fairtradecertifierigen. Vilket också gör det intressant att undersöka hur god kunskap 

respondenterna anser sig ha om Fairtradecertifieringen/ Fairtrade som märkning, se 

Figur 6. Detta kan ses som ett resultat på huruvida Fairtrade organisationen har lyckats 

nå ut med sitt budskap eller ej. Här återfinner vi största svarsfrekvenserna på 

graderingarna i mitten där respondenterna tenderar att välja åt det lägre hållet. Det vill 

säga, många av respondenterna anser sig inte ha så god kännedom om vad certifieringen 

innebär. Medelvärdet uppmättes här till 3,723. 

Figur 6. Hur god kunskap anser du att du har om 
Fairtradecertifieringen/Fairtrade som märke? 
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6.2 Jämförelse mellan experiment- och kontrollgrupp 
För att kontrollera för eventuella skillnader mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 

granskades deskriptiv data från studien som helhet. Den deskriptiva granskningen 

började med en översyn av medelvärdena från studiens samtliga frågor. En antydan till 

ett något högre medelvärde inom kontrollgruppen för flertalet frågor kunde återfinnas. 

Utifrån de demografiska variablerna skiljde sig grupperna något i både könsfördelning, 

ålder, antalet lästa terminer samt genomsnittliga månadsinkomster. Härledningen till de 

återfunna skillnaderna i den genomsnittliga månadsinkomsten finner vi i extremvärden 

vilka ger utslag i medelvärdet för de både grupperna. Kontrollgruppen hade ett 

medelvärde på 8567,316 kronor och experimentgruppen ett på 9914,822 kronor. Denna 

skillnad var ingen som kunde återfinnas när ett oberoende t-test utfördes på majoriteten 

av frågorna ställda i enkäten. T-tester utfördes för att undersöka om det finns några 

signifikanta skillnader i medelvärdena mellan grupperna. Skillnader vilka gav utslag 

presenteras nedan: 

 

Kön var en av de skillnader vilken även visade en signifikant skillnad i det oberoende t-

testet, t = 3,651, p =0,000. Denna skillnad kunde vi som nämnts redan se i 

granskningen av det deskriptiva datat då experimentgruppen innehåller nästan dubbelt 

så många män och hälften så många kvinnor som kontrollgruppen.  

 

Vid utförandet av det oberoende t-testet återfanns även en signifikant skillnad mellan 

grupperna vad det gäller antal avslutade terminer, t = 2,782, p =0,007 vilket vid en 

närmare granskning kan förklaras av några få extremvärden i experimentgruppen, vilka 

sträcker sig upp till 17 avslutade terminer på universitet. Givet kan även ett högre 

medelvärde återfinnas i denna grupp. Samma sak gäller för åldersfördelningen i studien 

där experimentgruppen har ett något högre medelvärde vilket troligen kan förklaras med 

ett högre antal avslutade terminer.  

 

Utöver de ovan konstaterade skillnaderna visade det oberoende t-testet att det fanns en 

signifikant skillnad i hur mycket respondenterna bryr sig om rättvis handel, t=2,050, 

p=0,044. Det var dock den enda signifikanta skillnaden som uppmättes efter de 

demografiska skillnaderna vilka visats ovan. Bedömningen från ovanstående 

presenterade data är således att inga stora skillnader mellan grupperna överlag 

uppmättes. En antydan till att kontrollgruppen har svagt högre medelvärden överlag 

finns, men bedöms vara för liten för att dessa skall vara avgörande för denna studies 

syfte och problemformulering.  
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6.3 Experiment 
Nedan presenteras resultatet för hur respondenterna i de olika grupperna valde under 

den experimentella delen av denna studie. Den experimentella delen syftar till att 

undersöka vilken betydelse information har vid konsumenternas gap mellan intention 

och handling vid köp av Fairtradecertifierade varor. Här utsattes experimentgruppen för 

mer information om Fairtradecertifieringens betydelse. Det vi ämnade undersöka var 

om denna information medförde att en högre andel valde det Fairtradecertifierade 

alternativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 2. Experimentutfall 

Sammanfattningsvis kan inga större skillnader i valen i experimentet ses mellan 

experimentgrupp och kontrollgrupp, se Tabell 2, något som också kontrollerades för 

med ett Chi2 test. Inga signifikanta skillnader uppmättes huruvida experiment- och 

kontrollgrupp svarade i experimentet. Vid tre av valen: te, rosor och kaffe kunde en 

liten men inte betydande skillnad ses mellan de båda grupperna. Vidare är te, kaffe och 

bananer de produktgrupper där respondenterna tenderar att vara mer angelägna att välja 

det certifierade alternativet. Dock kan konstateras att respondenterna oberoende av 

grupptillhörighet till hög grad väljer de Fairtradecertifierade produkterna överlag. Detta 

resultat är därför intressant att jämföra med de frågorna för respondenternas val som 

ställdes i enkäten. Vidare följer därför en presentation av utvalda frågor från enkäten 

representerande respondenternas val. Samtliga diagram nedan kommer presenteras 

sammanslaget, experiment- och kontrollgrupp utifrån diskussion ovan, se avsnitt 6.2 

Jämförelse mellan experiment- och kontrollgrupp. 

Grupp Fairtrade Icke Fairtrade 

Experiment 68,89% 31,11% 

Kontroll 52,63% 47,37% 
Rosor 

Grupp Fairtrade Icke Fairtrade 

Experiment 73,33% 26,67% 

Kontroll 73,68% 26,32% 
Choklad 

 

Grupp Fairtrade Icke Fairtrade 

Experiment 91,11% 8,89% 

Kontroll 84,21% 15,79% 
Kaffe 

Grupp Fairtrade Icke Fairtrade 

Experiment 100,00% 0,00% 

Kontroll 100,00% 0,00% 
Bananer 

Grupp Fairtrade Icke Fairtrade 

Experiment 91,11% 8,89% 

Kontroll 84,21% 15,79% 
Te 
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När respondenterna ombads ta ställning till huruvida Fairtrade är viktigt i deras 

köpbeslut uppmättes ett medelvärde på 3,458, där 91,6 % av respondenterna återfinns 

mellan gradering ett till fem där ett motsvarar ”instämmer inte alls” och sju 

”instämmer helt”, se Tabell 3. Plockar vi sedan bort gradering fem och kikar på 

fördelningen mellan gradering ett till fyra återfinner vi 73,5 %, det vill säga 18,1 % av 

respondenterna har valt att gradera en femma. Fortfarande kan det övergripande 

resultatet anses som relativt lågt. Det vill säga, majoriteten anser inte Fairtrade vara 

viktigt i deras köpbeslut. Jämförs detta resultat med resultatet utifrån experimentet där i 

genomsnitt största delen, 81,917 % av respondenterna oavsett grupptillhörighet valde 

den Fairtradecertifierade varan utifrån att alla andra faktorer ombads tänkas bort.  Det 

kan tolkas till att när respondenterna endast tar hänsyn till information om 

Fairtradecertifieringens betydelse så blir denna också viktigare i respondenternas 

köpbeslut än om samtliga faktorer viktiga för de svarande individerna vägs in.  
 

Granskar vi sedan till vilken grad respondenterna handlar Fairtradecertifierade varor när 

valmöjligheten finns återfinner vi ett medelvärde på 3,687. Från gradering ett till tre 

återfinns 43,4 % av respondenterna. Vidare återfinns den högsta frekvensen på 

gradering fem med 27,7 % av respondenterna. Gradering fyra i sin tur innefattade 19,3 

% av respondenterna. Tolkat finns en spridning motsvarande till vilken grad de uppger 

sig köpa Fairtradecertifierat när valmöjligheten finns.  

  

Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent  

 

1,0 7 8,4 8,4 

2,0 17 20,5 28,9 

3,0 22 26,5 55,4 

4,0 15 18,1 73,5 

5,0 15 18,1 91,6 

6,0 4 4,8 96,4 

7,0 3 3,6 100,0 

Totalt 83 100,0  

 
Tabell 2. Fairtrade är viktigt i mina köpbeslut? 
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Slutligen bads respondenterna föreställa sig att de befinner sig i butik och skall köpa 

fem varor där både Fairtradecertifierade och icke Fairtradecertifierade alternativ finns 

och sedan ange hur många av de fem varorna som de väljer Fairtradecertifieringen på. 

Resultatet visar att merparten, av respondenterna skulle välja mellan ett till tre av 

varorna med Fairtradecertifiering av fem möjliga. Vid en jämförelse med resultatet från 

experimentet verkar respondenterna inte vara helt konsekventa i sina val. Granskar vi 

Tabell 4 jämfört med svaren i experimentet. Finner vi till exempel här att 7,20 % väljer 

fem av fem varor. Detta kan jämföras med hur respondenterna svarat i experimentet. 

Där respondenterna anger i ett genomsnitt av de fem valen i experimentet att de väljer i 

81,917 % av fallen det Fairtradecertifierade alternativet. Det skall dock poängteras att 

dessa frågor inte svarades på med likvärdiga förutsättningar, vilket kan vara den stora 

förklaringen.   

 

Sammanfattningsvis anser respondenterna Fairtrade vara varierande viktigt i deras 

köpbeslut när samtliga faktorer vägs in. Det vill säga, en tolkning av detta är att det 

finns andra faktorer vilka väger tyngre i sig själva eller i kombination än information 

som presenterat i experimentet. Lika finns en spridning i till vilken grad de anger sig 

handla Fairtrade när valmöjligheten finns. Slutligen anger majoriteten att de skulle 

handla mellan noll till tre av fem möjliga varor Fairtradecertifierade när valmöjligheten 

finns.  

  

Antal varor Antal 

0/5 9,70% 

1/5 29% 

2/5 31,30% 

3/5 18,30% 

4/5 4,80% 

5/5 7,20% 

 Tabell 3. Föreställ dig att du står i din butik och skall 
köpa fem varor där både Fairtradecertifierade och icke 
Fairtradecertifierade produkter finns. Hur många av de 
fem köpen kommer bli av Fairtradecertifierade varor? 
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Ändock om respondenterna i denna studie tycks välja att handla Fairtradecertifierade 

varor utifrån resultaten i experimentet sett är det inte alltid de väljer att göra detta i 

verkligheten. Varför det är intressant att undersöka för varför de inte gör detta de gånger 

de inte väljer att handla Fairtradecertifierat. Respondenterna ombads ange så många 

alternativ de ville vilka de ansåg samstämde med deras uppfattning. Utifrån resultatet i 

Tabell 5 kan det utläsas att 85,54 % av respondenterna angav priset som en anledning 

till varför de inte köper Fairtradecertifierade varor de gånger de inte gör detta. Priset 

tycks vara den största faktorn till varför inte fler köp av Fairtradecertifierat görs, följt av 

tillgänglighet vilket 34,94 % av respondenterna anger vara en av orsakerna. Noterbart är 

att 6,02 % av respondenterna anger att en av anledningarna till att de inte väljer 

Fairtradecertifierade varor är då de inte vet vad denna står för.  

 

 

 

 

 

  

Orsak Antal 

Trovärdighet 15,66% 

Upplever inte att det gör skillnad 8,43% 

Kvaliteten är lägre 1,20% 

Priset 85,54% 

Tillgängligheten 34,94% 

Jag köper alltid ett annat varumärke 16,87% 

Väljer efter varumärke ej certifiering 21,69% 

Vet ej vad Fairtrade certifieringen 
står för 6,02% 

Inget av nämnda alternativ 1,20% 

Annat: 2,41% 

 
Tabell 4. De gånger du väljer att INTE handla 
Fairtradecertifierade varor, varför gör du INTE detta? 
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6.4 Redogörelse av respondenternas uppfattning 
I enkäten tillfrågades respondenterna att ta ställning till 50 olika frågor, vilka ett urval 

kommer att presenteras nedan. Urvalet bygger på signifikanta resultat och intressanta 

infallsvinklar för studiens syfte och problemformulering vilka kommer diskuteras vidare 

i kapitel 7, Analys och diskussion.  

Under denna del kommer kontrollgruppen och experimentgruppen presenteras 

sammanslaget då bedömning gjorts att detta ger störst effekt utifrån studiens syfte. 

6.4.1 Respondenternas uppfattning om information 
 

Respondenterna i denna studie verkar ha en uppfattning om att Fairtradecertifieringen är 

en något sånär väldefinierad märkning, se Tabell 6. I resultatet återfinner vi 42,8 % vid 

en gradering högre än fyra och 34,9 % vid gradering tre och lägre. Det vill säga bortsett 

från de respondenter vilka valt att placera sig vid den svårtolkade graderingen fyra, 

återfinner vi en svag tendens till att fler respondenter anser att Fairtradecertifieringen är 

väldefinierad än att så inte är fallet. Dock finns en klar spridning och en någorlunda 

jämnt fördelad sådan. Medelvärdet uppmättes till 4,361. 

  

Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

  

1,0 2 2,4 2,4 

2,0 13 15,7 18,1 

3,0 14 16,9 34,9 

4,0 11 13,3 48,2 

5,0 18 21,7 69,9 

6,0 17 20,5 90,4 

7,0 8 9,6 100,0 

Totalt 83 100,0  

Tabell 6. Fairtrade är för mig en väldefinierad 
märkning? 
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Respondenterna tillfrågades även ta ställning till om de anser sig ha tillräcklig 

information kring Fairtradecertifierade varor för att kunna lita på att de är etiskt 

tillverkade, se Tabell 7. Där uppmättes ett medelvärde på 3,518. Tolkningen blir således 

att respondenterna anser sig inte ha full tillräcklig täckning för att kunna avgöra 

huruvida Fairtradecertifieringen uppfyller de krav de står för.  

 

 

 

Respondenterna verkar generellt inte heller anse sig ha tillräckligt med information, om 

vilka valmöjligheter de har att välja Fairtrade, se Figur 7. Där endast 19,3 % svarat från 

gradering fem till sju. Medelvärdet visade 3,47. Vad valmöjligheter representerar är 

inget som definierades i frågan, ifall det innebär valmöjligheten att välja en 

Fairtradecertifierad vara eller att handla i en Fairtrade city stad. Vilket kan ha 

frambringat en viss förvirring, ändock trots eventuell begreppsförvirring pekar 

resultaten mot att respondenterna inte anser sig ha tillräckligt med information för vilka 

valmöjligheter de har. 

  

    Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

 1,0 6 7,2 7,2 

2,0 18 21,7 28,9 

3,0 20 24,1 53,0 

4,0 15 18,1 71,1 

5,0 16 19,3 90,4 

6,0 6 7,2 97,6 

7,0 2 2,4 100,0 

Totalt 83 100,0  

 Tabell 7. Anser du dig ha tillräcklig information kring 
Fairtradecertifierade varor för att kunna lita på att de 
är etiskt tillverkade? 

Figur 7. Anser du att du får tillräcklig information om 
vilka valmöjligheter du har att välja Fairtrade? 
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När respondenterna ombads ta ställning till om det finns mycket information om 

Fairtradecertifierade produkter uppmättes ett medelvärde på 3,807. Den högsta 

svarsfrekvens har vi fått på gradering fem med 28,9 % vilket kan tolkas som 

förhållandevis hög siffra, samtidigt som den näst högsta frekvensen återfinns på 

gradering nummer två där 21,7 % av respondenterna anser sig ligga. Att de två mest 

frekvent valda graderingarna förhåller sig några enheter ifrån varandra gör att vi 

återfinner majoriteten av respondenterna mellan graderingarna två till fem, där 63,9 % 

av respondenterna ligger. Detta är ett ganska intressant resultat då vi både finner en stor 

spridning men också bortsett från extremvärdena och sätt till de två högsta frekvensen 

att respondenterna tenderar att antingen gradera högt eller lågt på skalan.  

 

Vidare visar resultaten att respondenterna inte aktivt själva söker information om olika 

etiska alternativ då ett medelvärde på 2,928 uppmättes. Här finner vi att 69,9 % av 

respondenterna anger en gradering från ett till tre. Majoriteten söker alltså inte aktivt 

själva information om olika etiska alternativ.  

 

Kikar vi närmare på vart respondenterna anger att de vill ha information om 

Fairtradecertifieringen tenderar majoriteten tydligt till att vilja ha den i butik, följt av 

sociala medier och tv, se Tabell 8.   

 

 

  

Tv 13,25% 

Tidningar 4,82% 

Sociala Medier 15,66% 

Butik 60,24% 

Inte 
någonstans 2,41% 

Other 3,61% 
Tabell 8. På vilken plats/kanal 
önskar du helst få information 
om Fairtradecertifieringen? 
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Ovan har respondenternas uppfattning om information som sådan beskrivits. För att 

kunna svara på studiens syfte behöver vi även titta närmare på respondenternas 

informationsperception utifrån deras uppfattningar då delsyftet för studien lyder som 

följer: ”att undersöka konsumentens uppfattning om Fairtradecertifieringen samt ifall 

det finns ett samband mellan dessa och deras informationsperception?” För att göra 

detta togs ett medelvärde på fråga 30-33 under kategorin information, vilka vi sedan 

tidigare utfört en faktoranalys på. I denna kunde det konstateras att samtliga frågor 

laddar på samma komponent vilket rättfärdigar en statistisk sammanslagning. 

Informationsperception, konsumenternas uppfattning om information anser vi handlar 

båda om kvalitativ och kvantitativ information och ett medelvärde från frågorna 30-33 

antas därför vara det mest representativa att fortsätta analysen med kring 

informationsperception kontra respondenternas uppfattning om Fairtradecertifierade 

varor. Vidare genomfördes även en faktoranalys på frågorna under de olika faktorerna 

presenterade nedan, för närmare presentation och granskning se avsnitt 5.6. 

Databearbetning samt Bilaga 4. Detta för att kunna jämföra sambandet mellan 

respondenternas generella uppfattning inom en viss faktor och dess 

informationsperception.  

6.4.2 Respondentens uppfattning om pris och finansiella situation 

När vi landar i respondenternas uppfattning om pris på Fairtradecertifierade varor och 

finansiell situation visar svaren att respondenterna har uppfattningen om att 

Fairtradecertifierade varor är dyrare än icke märkta varor. Utifrån resultatet går det att 

utläsa att 55,4 % av respondenterna har graderat mellan sex till sju. Detta visas även i 

det höga medelvärdet (m=5,422). Med andra ord är respondenterna relativt överens i sin 

uppfattning om att Fairtradecertifierade varor är dyrare än icke certifierade varor. 

 

Resultaten visar också att respondenterna är villiga att betala i snitt 10-20 % mer för en 

Fairtradecertifierad vara. 39,8 % av respondenterna var villiga att betala 10 % mer, 14,5 

% av respondenterna var villiga att betala 15 % mer och 21,7 % av respondenterna var 

villiga att betala 20 % mer. Vi återfinner även ett samlat svar på en betalningsvilja på 5 

% mer med 9,6 %, resterande av respondenterna var samlade med 1,2 % till 3,6 % från 

en betalningsvilja på 25 % till 100 % mer. Detta betyder vidare översatt i svensk krona 

att majoriteten av respondenterna i denna studie är villiga att betala från 22-24 kr för en 

vara som utan märkning kostar 20 kr.  

 

När respondenterna blev tillfrågade att gradera hur viktig deras finansiella situation var 

för deras val av produkt visar resultaten på att de flesta respondenter påverkas till hög 

grad utifrån deras finansiella situation. Där 71,1 % av respondenterna har angett en 

gradering från fyra till sju, där sju representerar “påverkas mycket”. Där ett medelvärde 

på 5,193 uppmättes.   
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96,4 % av respondenterna graderade att produktens pris var viktigt i deras köpbeslut, se 

Tabell 9, där dessa valde en gradering fyra och högre, sju representerade “väldigt 

viktigt”. Medelvärdet uppmättes till 5,639. En korrelation utfördes med hur viktig 

respondenternas finansiella situation är vid val av produkt. Korrelationsanalysen visade 

på ett svagt samband, r = 0,350, p = 0,001. Detta betyder att ifall respondenten graderat 

att produktens pris är viktigt tenderar de även att de gradera ett högre värde på vikten av 

deras finansiella situation. Noterbart här är att dessa två frågor är vilka det högsta 

medelvärdet återfunnits, likaså högsta frekvensen på de höga graderingarna. I de andra 

frågorna har respondenterna haft en tendens att undvika extremvärdena, inräknat två 

enheter från ovan och en enhet från den lägre sidan av skalan. Det vill säga vad beträffar 

finansiell situation och varans pris är respondenterna överens om att priset är av vikt 

och att Fairtradecertifierade varor uppfattas dyrare utan varor med denna märkning, 

oavsett annan uppfattning om Fairtradecertifieringen. 
 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan hur respondenterna upplevde priset 

på Fairtradecertifierade varor jämfört med varor utan denna certifiering och 

informationsuppfattningen utfördes en korrelationsanalys. Resultaten visar att det inte 

finns något samband mellan hur respondenterna uppfattar priset och hur de uppfattar 

informationen, r = 0,180, p = 0,104.  

 

  

Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent  

 

3,0 3 3,6 3,6 

4,0 11 13,3 16,9 

5,0 17 20,5 37,3 

6,0 34 41,0 78,3 

7,0 18 21,7 100,0 

Totalt 83 100,0  

Tabell 9. Hur viktig är produktens pris för dig? 
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6.4.3 Respondenternas uppfattning om etisk skyldighet, självidentitet och dennes 
personliga intresse 

Vidare är intressant att närmare granska respondenternas känsla av etisk skyldighet. Där 

vi syftar på konsumenternas känsla av ansvar, se Tabell 10. Här är återigen 

extremvärdena avsevärt lägre än de övriga graderingarna, fortfarande som tendensen går 

mot den högre delen av skalan vilket signalerar en högre grad av ansvarskänsla. Ett 

medelvärde på 4,349 uppmättes. Dock är spridningen stor vilket gjorde det intressant att 

jämföra dessa svar med respondenternas självidentitet, huruvida de såg sig själva som 

en etisk konsument.  

 

För att se ett eventuellt samband mellan denna fråga samt frågan där respondenterna 

ombads ta ställning till vilken grad de ansåg sig själva vara en etisk konsument, se 

Tabell 11. I frågan om respondenterna ansåg sig själva vara etiska konsumenter 

noterades en liknande spridning som på de allra flesta andra frågor där extremvärdena 

undveks, gradering ett samt både sex och sju och med ett medelvärde på 3,590. 

Intressant här är dock att vid en granskning av extremvärdena är det 6 % av 

respondenterna som inte alls anser sig vara etiska konsumenter och endast 1,2 % av 

respondenterna har graderat en sjua och 4,8 % en sexa. Det vill säga på de två högsta 

graderingarna återfinner vi lika många respondenter som på den lägsta.  Det finns 

Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

 

1,0 8 9,6 9,6 

2,0 6 7,2 16,9 

3,0 10 12,0 28,9 

4,0 15 18,1 47,0 

5,0 22 26,5 73,5 

6,0 13 15,7 89,2 

7,0 9 10,8 100,0 

Totalt 83 100,0  

Tabell 10. Jag känner att jag har en etisk skyldighet 
att handla Fairtradecertifierade 
livsmedelsprodukter? 

 

Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

 

1,0 5 6,0 6,0 

2,0 14 16,9 22,9 

3,0 20 24,1 47,0 

4,0 21 25,3 72,3 

5,0 18 21,7 94,0 

6,0 4 4,8 98,8 

7,0 1 1,2 100,0 

Totalt 83 100,0  

 
Tabell 11. Jag ser på mig själv som en etisk konsument? 
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därmed i urvalet för studien respondenter vilka både i hög utsträckning ser sig själva 

som en etisk konsument såväl som inte alls kan identifiera sig som en etisk konsument. 

 

Graderingarna tre, fyra och fem bildar här tillsammans de mest frekvent valda 

graderingarna med 24,1 %, 25,3 % samt 21,7 % av respondenterna på respektive 

gradering. Korrelationsanalysen mellan respondenternas upplevda skyldighet att handla 

Fairtradecertifierade livsmedelsprodukter och ifall de ser sig själva som etiska 

konsumenter visar ett positivt samband, r = 0,499, p = 0,000. Det vill säga ifall 

respondenten graderat sig att vara en etisk konsument till hög grad kommer de också ha 

graderat sig uppleva en högre grad av etisk skyldighet att handla Fairtradecertifierade 

produkter. 

 

Vid en korrelationsanalys vad gäller respondentens etiska skyldighet och 

informationsperceptionen fanns ett signifikant samband, r = 0,349, p = 0,001. Det 

samma gäller självidentitet där sambandet ligger nära det samband som fanns mellan 

etisk skyldighet och respondentens informationsperception, r = 0,304, p = 0,005. Detta 

tyder på att det finns ett svagt samband mellan hur respondenterna har skattat sin etiska 

skyldighet och självidentitet gentemot deras uppfattning om informationen.  

 

Vidare är det intressant att se på till vilken grad respondenterna bryr sig om rättvis 

handel när de handlar och hur viktigt Fairtrade är i deras köpbeslut. I frågan ifall jag 

bryr mig om rättvis handel när jag handlar har vi 22,9 % av respondenterna mellan 

gradering ett till tre. På gradering fem till sju återfinner vi därefter 53 % av 

respondenterna samt ett medelvärde på 4,530. När vi sedan ser till hur respondenterna 

anser Fairtrade viktigt i deras köpbeslut återfinner 55,4 % mellan gradering ett till tre 

samt 26,5 % mellan gradering fem till sju. Med ett medelvärde på 3,458. Det vill säga 

resultaten indikerar att de svarande till relativt hög grad inte anser Fairtrade vara viktigt 

i deras köpbeslut men att rättvis handel är desto viktigare.  

 

När en korrelationsanalys mellan det antagna värdet för respondenternas 

informationsperception och det antagna värdet för respondenternas uppfattning om 

personligt intresse genomfördes fann vi här ett positivt samband, r = 0,338, p = 0,002. 

Här fanns ett något starkare samband mellan informationsperceptionen och hur viktigt 

Fairtrade ansågs vara i deras köpbeslut, r = 0,428, p = 0,000. Tolkningen är således att 

ifall respondenterna anser sig ha ett högt personligt intresse tycks de också angett en 

högre gradering på informationsperceptionen. Ännu starkare var alltså sambandet ifall 

respondenterna anser Fairtrade vara viktigt i deras köpbeslut.  
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6.4.4 Respondenternas uppfattning om trovärdighet 
I teoriavsnittet fördes en diskussion kring konsumenternas skepticism både mot fair 

trade samt mot CSR initiativ överlag och dess egentliga effekt. Respondenterna i denna 

studie anser sig ha tilltro till att Fairtradecertifieringen gör skillnad, se Tabell 12. Där 

spridning mellan samtliga graderingar finns men majoriteten återfinns på gradering fem 

och sex, med hela 60,2 % respondenter totalt, fördelat 30,1 % respektive 30,1 % och 

med ett medelvärde uppmätt till 5,157, vilket kan tolkas som högt för denna studie. 

 

 

Angående respondenternas förtroende om Fairtradecertifieringen undersöktes områdena 

rättvis betalning, stöd och rättvis behandling. Generellt visar resultaten utifrån dessa 

frågor att respondenterna har ett relativt högt förtroende för Fairtradecertifieringens 

möjlighet att göra skillnad, då majoriteten av respondenterna har svarat en gradering 

fyra och uppåt.  

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan respondenternas förtroende för 

Fairtradecertifieringen och märkning generellt bad vi dem även att ta ställning till deras 

förtroende för etisk märkning generellt, där vi specificerade med exemplen, Ekologiskt, 

KRAV, Svanen med flera. Här fick vi en jämförbar fördelning som vid frågan kring 

respondenternas förtroende för Fairtradecertifieringen. Något högre där 21,7 % jämfört 

med 15,7 % av respondenterna graderade en sjua. De mest frekventa graderingarna var 

dock även här precis som i frågan om förtroendet för Fairtradecertifieringens möjlighet 

att göra skillnad, graderingarna fem och sex, med 26,5 % respektive 34,9 %. 

Medelvärdet för denna fråga uppmättes till 5,386, vilket återigen kan tolkas som högt. 

Slutsatsen blir därför att det finns nästan ingen skillnad mellan trovärdigheten för 

Fairtradecertifieringen och märkningar generellt.  

 

En korrelation mellan det antagna värdet för respondenternas informationsperception 

och det antagna värdet för respondenternas uppfattning om trovärdighet visade även här 

ett positivt samband, r = 0,509, p = 0,000. Det vill säga, de respondenter vilka anser sig 

ha en mer positiv uppfattning om Fairtradecertifieringens trovärdighet anser sig också 

ha högre grad upplevd både kvalitativ och kvantitativ information att tillgå. 

  

  Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

 

1,0 1 1,2 1,2 

2,0 4 4,8 6,0 

3,0 7 8,4 14,5 

4,0 8 9,6 24,1 

5,0 25 30,1 54,2 

6,0 25 30,1 84,3 

7,0 13 15,7 100,0 

Totalt 83 100,0  

 Tabell 12. Till vilken grad har du förtroende för att 
Fairtradecertifieringen gör skillnad? 
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6.4.5 Respondentens uppfattning om tillgänglighet 

 

 

 

När vi diskuterar Fairtradecertifierade produkters tillgänglighet i vardagliga köp är 

respondenterna övervägande positiva, se Tabell 13. Av de tillfrågade respondenterna 

svarade 77,1 % en gradering från fyra till sju, där sju stod för “det är alltid enkelt”. Där 

högsta svarsfrekvensen låg på gradering sex, vilket 25,3 % av respondenterna valde att 

svara. Medelvärdet uppmättes till 4,663. Värt att nämna här är också att ingen av 

respondenterna valde att gradera en etta, det vill säga “det är aldrig enkelt”. Tolkningen 

kan därför göras till att Fairtradecertifierade produkter uppfattas vara förhållandevis 

lättillgängliga i de dagligvaruköp vilka de svarande respondenterna gör. Detta svar kan 

jämföras med när respondenterna fick ange varför de inte väljer Fairtradecertifierade 

alternativ när de handlar där 34,94 % angav tillgänglighet som en faktor för varför de 

inte köper Fairtradecertifierade produkter. Detta resultat kan ses som en aning 

motsägelsefullt och svårtolkat då respondenterna verkar vara relativt nöjda med 

tillgängligheten samtidigt som det är en av anledningar till att de inte väljer att handla 

dessa varor, se Tabell 5. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna vara att det 

motsvarar de respondenter som anger det vara relativt svårt, se Tabell 13. 
 

För att kontrollera för hur respondentens uppfattning om tillgänglighet påverkar deras 

informationsperception genomfördes en korrelation mellan det antagna värdet för 

respondenternas informationsperception och frågan till vilken grad de upplever att det är 

enkelt för dem att få tag i Fairtradealternativ i deras vardagliga köp. Resultatet visar 

inget samband, r = 0,123, p = 0,268. Tolkat innebär detta att vi inte kan säga att det 

finns ett samband mellan deras uppfattning om tillgänglighet och hur informationen 

uppfattas.   

  

      Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent 

 

2,0 5 6,0 6,0 

3,0 14 16,9 22,9 

4,0 18 21,7 44,6 

5,0 19 22,9 67,5 

6,0 21 25,3 92,8 

7,0 6 7,2 100,0 

Totalt 83 100,0  

 
Tabell 13. Till vilken grad upplever du att det är 
enkelt för dig att få tag i Fairtrade-alternativ i 
dina vardagliga köp? 
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6.4.6 Respondentens uppfattning om referensgruppernas betydelse 
Sista faktorn som undersöktes var referensgrupperna kring konsumenten och deras 

betydelse vid köp eller inte köp av en Fairtradecertifierad vara. Det kartlades vilken 

nivå på miljöintresse som fanns kring respondenten samt hur mycket denna ansåg sig 

själv påverkas av detta.  

Inledningsvis kartlades till vilken grad respondenterna ansåg sig påverkas av 

omgivningarnas val. Här finner vi en relativt jämn spridning, se Tabell 14 på samtliga 

graderingar bortsett från extremvärdena ett och sju. Medelvärdet uppmättes i denna 

fråga till 3,687. Går vi sedan vidare för att undersöka till vilken grad respondenterna 

upplever att viktiga människor runtomkring dem tycker att de borde köpa 

Fairtradecertifierade varor finner vi en liknande spridning som i Tabell 14. Högsta 

frekvensen här återfinner vi på gradering fem med 22,9 % av respondenterna samlade 

samt gradering två med 18,1 % av respondenterna samlade. Här återfinner vi 

medelvärdet 3,940.  

 

För att närmare ta reda på hur respondenternas miljö ser ut, kring vad som diskuteras 

och hur viktigt det är att förhålla sig etiskt i respondenternas omgivning ställdes två 

frågor. I den ena ”Till vilken grad diskuteras etiska problem (miljö & etik) i din 

umgängeskrets?”, finner vi återigen en stor spridning där respondenterna förhåller sig 

både gradera höga och låga värden där medelvärdet var 4,265. Absolut största 

frekvensen återfinner vi på gradering fem där 32,5 % av respondenterna valt att lägga 

sig. Tolkningen är således att det skiljer sig något mellan respondenterna men 

majoriteten, 51,8 % av respondenterna har valt att gradera en femma eller högre. Vilket 

tyder på att dessa befinner sig i en kontext där etiska problem diskuteras i en relativt 

hög grad. 

 

Slutligen fick respondenterna ange till vilken grad det är viktigt att agera efter ett 

hållbart tänk i deras närhet. Här har vi återigen en spridning liknande de andra frågorna 

under stycket referensgrupper. Gradering fem och sex med 24,1 % respektive 26,5 % av 

respondenterna är de graderingar med högst frekvens, därefter följer gradering tre med 

20,5 % av respondenterna. Medelvärdet på den här frågan uppmättes till 4,494. Som vi 

ser här, precis som i frågorna ovan, återfinner vi en stor spridning, vilket tyder på att det 

finns en spridning angående huruvida respondenternas omgivning anser det vara viktigt 

att agera efter ett hållbart tänk. 

      Gradering Frekvens Procent 
Kumulativ 
procent  

 

1,0 6 7,2 7,2 

2,0 19 22,9 30,1 

3,0 12 14,5 44,6 

4,0 17 20,5 65,1 

5,0 17 20,5 85,5 

6,0 11 13,3 98,8 

7,0 1 1,2 100,0 

Totalt 83 100,0  

Tabell 14. Till vilken grad anser du att du 
påverkas i ditt handlande av omgivningarnas 
val? 
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Den slutgiltiga tolkningen utifrån kontexten vilken respondenterna befinner sig i finns 

det en spridning till vilken grad de anger att dessa frågor är viktiga i dess omgivning 

och hur mycket de anser sig påverkas av detta.  

 

När vi sedan genomför en korrelation för att undersöka huruvida det finns något 

samband mellan referensgruppernas betydelse för respondentens köp mot det antagna 

värdet på respondenternas informationsperception finner återigen ett svagt samband, r = 

0,257, p = 0,019. Ett än högre samband återfanns dock mellan respondenternas 

informationsperception och i frågan, ”Till vilken grad anser du att människor i din 

närhet handlar etiska och miljövänliga alternativ” där sambandet dem emellan visade, 

r = 0,305, p = 0,005. Detta innebär att det finns ett samband om än svagt till hur 

respondenterna anser sig påverkas av sina referensgrupper och till vilken grad etiska 

och miljöfrågor är ett aktuellt ämne i dessa med till vilken grad de uppfattar 

informationen om Fairtrade.  
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7. Analys & Diskussion 

Nedan följer en analys och diskussion utifrån resultatet i föregående avsnitt 

tillsammans med den tidigare presenterade teoretiska referensramen. Inledningsvis 

diskuteras utfallet från experimentet följt av en analys och diskussion kring 

respondenternas uppfattning kring Fairtrade och dess samband med 

informationsperceptionen.   

7.1 Vilken betydelse har information för konsumentens gap mellan intention 
och handling vid köp av Fairtradecertifierade varor? 

Resultaten från experimentdelen av empirin överensstämmer med vad Babutsidze 

(2012, s. 754) menar att konsumenternas köpbeslut fattas utifrån en komplex heuristik. 

Där information från olika tidpunkter och olika former bearbetas och formas till den 

mentala genväg vilken konsumenten använder för sitt beslutsfattande. Informationen 

given i experimentet tycktes inte kunna tränga in och ta en ensam dominerande plats 

över respondenternas tidigare referensramar vilka de fattar sina beslut efter. 

Informationen presenterad indikeras inte vara en nog stark faktor för att ensamt kunna 

påverka respondenten till att välja en etisk vara. Detta då ingen signifikant skillnad 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen i dess val återfanns. Majoriteten av 

respondenterna oavsett grupptillhörighet valde de Fairtradecertifierade alternativen. 

Bananer, te och kaffe var de produktgruppen där flest respondenter valde 

Fairtradecertifierat med procentuellt från 84,21 % och uppåt. Blommor var den 

produktgrupp där lägst andel valde att handla Fairtradecertifierat, 68,89 % från 

experimentgruppen respektive 52,63 % från kontrollgruppen. Detta var även den grupp 

där största skillnaderna mellan experiment- och kontrollgrupp återfanns. Skillnaden på 

16,26 % kan inte bedömas förklaras av den givna informationen, då skillnaderna 

grupperna emellan ej var statistiskt signifikant.  
 

De nästan obefintliga skillnaderna mellan grupperna samt den höga andelen val av 

Fairtradecertifierat kan ha en mängd möjliga förklaringar. En förklaring skulle kunna 

vara att de stimuli som presenterades, informationen inte var nog specifik och vass. 

Denna skulle kunnat presenteras numeriskt, procentuellt eller i kronor för hur stor 

skillnad de gör för varje individuell odlare, alternativt vad skillnaden som 

Fairtradecertifieringen gör räcker till för en odlare i form av köpkraft. White et al. 

(2012, s. 105) menar att det viktigt att konsumenten känner att deras insats gör skillnad. 

Informationen presenterad mer specifik och kanske till och med i siffror för vad odlare 

med en Fairtradecertifiering har råd med eller får mer i kronor jämfört med en odlare 

utan en Fairtradecertifiering skulle kunna vara ett exempel på information som 

möjligtvis givit experimentet ett annat utfall. 

 

Tesen som drevs vid utformandet av experimentet grundade sig i Swaen & Cumpitaz 

(2008, s. 27; Bhattacharay & Sen, 2004, s. 23) vilka menar att en förklaring till varför 

konsumenter många gånger utesluter CSR vid utvärdering av köpbeslut kan vara brist 

på kunskap och brist på erkännande. Carrigan & Attala (2001, s. 571) är inne på samma 

linje och menar att konsumenten kanske inte har tillräcklig med information kring etiskt 

handlade för att inneha initiativ nog att bojkotta ett företag för deras oetiska handlande. 

Podnar & Golob (2008, s. 335-336) menar att det är viktigt att utbilda konsumenten och 

nå ut med den information som redan finns där. På dessa grunder används information 

given och direkt hämtad från Fairtrade Sverige (Fairtrade, u.å). Vidare utformades i 

denna studie stimulin så att allt eventuellt annat brus skalades av. Färger och former på 

förpackningar, pris, plats etcetera togs bort och endast den korta och enligt vår 
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bedömning tydliga information om Fairtradecertifieringen lades till som stimuli. Vilket 

också går i linje med vad Annunziata et al. (2011, s. 533) menar att tydlig och koncis 

information är viktig på en märkning, då de i sin studie kom fram till att det rådde en 

viss förvirring kring dessa. Nu var informationen om Fairtradecertifieringen också den 

enda stimuli som presenterades. Detta hade givet en påverkan. Likväl som det skulle 

kunna tänkas varit mer effektfullt ifall stimulin utformats på en förpackning. Det i linje 

med vad Hoek et al. (2013, s. 786) påvisat, att konsumenterna reagerar positivt till 

information på förpackningen, likväl som de menar att detta också fungerar på ett 

utbildande sätt. Annunziata et al. (2011, s. 533) har i sin studie kommit fram till ett 

liknande resultat men åsyftande på etiska märkningar, där de menar att dessa ses som en 

viktig informationskälla. De kommer också fram till att konsumenterna anser att 

informationen på märkningar idag är för låg. Stimulin presenterad kom som tidigare 

nämnts från Fairtradeorganisationens egen information utformad för att direkt användas 

i butiker. Denna information skulle tänkas kunna representera vad Annunziata et al. 

(2011, s. 533) talar om när de menar att informationen som den är idag är otillräcklig 

och också av för mycket reklamkaraktär. Dock kunde inte utläsas att detta hade en 

påverkan på respondenternas val experimentet. 

 

Troligen ligger dock förklaringen inte i informationen som sådan utan i precis som ovan 

nämnts, att information som ensamstående faktor att göra ett köpbeslut på är för svag. 

Detta kan ses överrensstämma med vad Öberseder et al. (2011, s. 449) menar på, att 

konsumenterna utvärderar ett företags CSR initiativ genom en komplex process. Utifrån 

resultaten i empirin kan pris ses som en faktor vilken var svår att tänka bort. Något som 

indikerades vid experimentgenomförandet då respondenternas muntliga reaktion efter 

att ha läst instruktionerna till experimentet var. För att citera: 
 

”Så jag ska alltså tänka bort ALLT annat, pris också?” 

  

Prisets betydelse var också något som framkom i respondenternas svar på varför de inte 

väljer Fairtradecertifierade varor. Där angav hela 86 % av respondenterna pris som 

orsak. Priskänsligheten kan vara målgruppsberoende där studiens målgrupp sett till 

genomsnittliga månadsinkomst samt även sysselsättning, studerande gör dessa till en 

låginkomstagande grupp, där följande också möjligen gör dem priskänsligare. 
 

En annan orsak till utfallet i experimentet kan vara att respondenterna trots 

förhållandevis låg kännedom ändå kände till Fairtradecertifieringen innan 

experimentet.  Respondenterna graderade sig ha i genomsnitt något lägre än medelgod 

kunskap vilket också skulle kunna förklaras i att ordet fair trade är enkelt översatt till 

rättvis handel och utifrån denna kunskap är betydelsen av certifieringen intuitiv. Detta 

kan också vara ett resultat vilket är målgruppsberoende, precis som pris då studenter 

torde ha en högre nivå på kunskap kring samhällsfrågor generellt. Hade studien utförts 

på en annan målgrupp kan experimentets utfall tänkas blivit annorlunda. En annan 

tänkbar förklaring till experimentets utfall är valet av att använda Fairtradecertifieringen 

som märkning. Fairtradecertifieringen handlar om att: 
 

“Fairtrade handlar om att öppna upp för en internationell handel som baseras på 

respekt för mänskliga rättigheter, en handel som bidrar till social, ekonomisk och 

miljömässig utveckling även i första ledet av handelskedjan”. (Fairtrade, u.å.a) 
 

Hade studien utförts på exempelvis KRAVcertifieringen eller en annan ekologisk 

certifiering där information om vad dessa står för presenterats hade resultatet också 
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kunnat få ett annat utfall. Detta då dessa har ett mer miljöfokus vilket haft större plats i 

media än etik de senare åren. Mycket på grund av den globala uppvärmning vi står och 

tampas med vilken alltjämt gör sig påmind utifrån kortare vintrar, översvämningar och 

smältande isar. Inte minst också tack vare de senaste årens debatter om maten vi stoppar 

i oss där bland annat Naturskyddsföreningens kampanjer om bananer och kaffe har 

spridits (Naturskyddsföreningen, 2012).  
 

Sett till att 100 % av respondenterna valde Fairtradecertifierade bananer oavsett 

grupptillhörighet tyder dock på att den kommunikation som gått ut i media de senaste 

åren fått resultat. Där respondenterna redan tycks ha en på något sätt sammstämmig 

inbyggd heuristik vilken de fattar sina beslut efter. Det vill säga de använder en mental 

genväg vilken redan accepterats och bearbetats i deras medvetna. Babutsidze (2012, s. 

754, 759-760) menar att beroende av konsumentens tidigare erfarenhet finns den 

mentala genvägen med respondenterna eller skapas på plats utifrån informationen. 

Denna mentala genväg kan också vara en möjlig förklaring till varför inte samtliga 

respondenter väljer det Fairtradecertifierade alternativet i samtliga av fallen. 

Respondenterna har möjligtvis redan en uppfattning och en vana att göra ett annat val 

något som är svårt att tänka bort. Nord & Peter (1980, s. 44) går så långt att de hävdar 

att köpbeteendet överskuggar attityder till produkten och märke många gånger. 

Samtidigt som det kan diskuteras utifrån resultaten ifall respondenterna innehar en 

annan form av mental genväg för resterande av produktgrupperna vilket gör att de inte 

valde vissa Fairtradecertifierade alternativ.  
 

Avslutningsvis kan konstateras att utifrån denna studie med informationen presenterad 

som sådan i experimentet, se Bilaga 3 kan inte information stå som ensam faktor för 

konsumenterna att grunda ett köpbeslut på. Speglat till verkliga förhållanden och hur de 

anger sig välja i verkligheten. Det med extra hänsyn till vad Andorfer & Liebe (2012, s. 

421) beskriver att vid kvantitativa studier finns risk att respondenterna påverkas av vad 

de antar vara rätt och fel att svara vad gäller intentionen till etiskt handlande. Detta 

resonemang grundar vi i att respondenterna graderade i en utsträckning på 73,5 % 

mellan ett till fyra för hur viktigt Fairtrade är i deras köpbeslut. Det vill säga för 

majoriteten inte alls så viktigt. Vidare ombads respondenterna ta ställning till vilken 

grad de handlar Fairtradecertifierade varor när valmöjligheten finns. Där återfanns 44,5 

% från gradering fem och upp. Det vill säga en något sånär jämt spridd fördelning från 

högt till lågt för hur ofta de väljer att handla Fairtradecertifierat när valmöjligheten 

finns. Slutligen kan detta jämföras med hur många utav fem varuköp vilka skulle 

resultera i Fairtradecertifierade produkter. Här har majoriteten, 78,6 % av 

respondenterna intentionen att köpa en till tre av fem varor Fairtradecertifierade. Ser vi 

där på hur många av respondenterna vilka väljer fem av fem varor motsvarar det endast 

7,20 % av respondenterna. Utifrån dessa resultat kan vi tolka att respondenterna är 

något inkonsekventa. Vilket troligen har förklaringen i att de i experimentet ombads 

tänka bort samtliga andra faktorer.  
 

7.2 Konsumentens uppfattning om Fairtradecertifieringen samt ifall det finns 
ett samband mellan dessa och deras informationsperception?  
 

Både Öberseder et al. (2011, s. 449) och Sen & Bhattacharya (2001, s. 238; 

Bhattacharya & Sen, 2004, s. 10) menar att konsumenterna utvärderar ett företags CSR 

initiativ utifrån en komplex process. Beroende av konsumenternas intressen och kontext 

reagerar också konsumenterna på olika sorters information. Evans et al. (2008, s. 63) 
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redogör för olika sorters inställningar vilka konsumenterna kan ha gentemot ett 

varumärke eller en viss sorts produkt. I studiens fall mot Fairtradecertifieringen, där 

som ovan nämnts respondenterna i denna studie tycks inneha skiftande inställning då 

valen i experimentet varierade beroende på produkt. Där hur ny information skall tas 

emot bestäms av konsumentens unika intressen, behov och tidigare erfarenheter 

(Solomon et al, 2013, s. 121). För den ovan redogjorda experimentdelen är 

respondenternas uppfattning något som torde ha givit utfall på hur respondenterna i 

experimentgruppen mottog informationen som gavs. Dock som konstaterades ovan 

kunde inte någon direkt skillnad ses mellan experiment- och kontrollgrupp.  
 

Utifrån resultatet i experimentet som det föreföll sig är det därför värt att lyfta tillbaka 

diskussionen en nivå och se på respondenternas uppfattningar samt om det finns ett 

samband mellan dessa och respondenternas informationsperception. För att försöka 

närma oss ansatsen som studien syftade att svara till vid starten. Det vill säga om det 

finns något samband mellan konsumentens uppfattning och dess 

informationsperception. Som utgångspunkt är det därför intressant att diskutera 

respondenternas uppfattning om information om Fairtradecertifieringen för att sedan 

låta denna ligga som vår samvarieringsvariabeln för resterande analys och diskussion.  
 

Många forskare diskuterar informationens betydelse och där exempelvis Öberseder et 

al. (2011, s. 453) i sin studie kom fram till att information om hur företaget arbetar med 

CSR ses som en av kärnfaktorerna för att ett företags CSR initiativ skall tas med som ett 

kriterium vid ett köpbeslut. Här menar också Uusitalo & Oksanen (2004, s. 219) att det 

intention handlings gap som diskuteras kring etisk kommunikation skulle kunna vara ett 

resultat av avsaknaden av pålitlig information. Till att börja med indikerar studiens 

resultat på att alla svarande inte anser sig ha fullt tillräckligt med information för att 

kunna lita på att Fairtradecertifierade varor är etiskt tillverkade. Det finns dock en 

spridning i svaret men då många ändå har denna uppfattning kan det tolkas som att mer 

information bör nå konsumenten för att denne ska kunna lita mer på certifieringen och 

vad den åstadkommer. Om konsumenten genom mer information skulle känna sig mer 

säker på dess betydelse kanske det i förlängningen leder till att fler väljer att köpa 

Fairtradecertifierade alternativ istället för en vara utan denna certifiering. Detta kan ses 

gå i linje med De Palsmacker & Janssens (2007, s. 372) studie som tyder på att kunskap 

är viktigt då konsumenten bryr sig mer och visar en minskad skepticism gentemot 

initiativet om det vet mer om vad fair trade innebär.  
 

När respondenterna fick ange till vilken grad de ansåg att det finns mycket information 

om Fairtrade skiljde sig respondenterna åt i deras upplevda mängd information. 

Majoriteten svarade mellan ett till fem på den sjugradiga skalan vilket kan tolkas som 

att många är nöjda men samtidigt är det många som inte anser sig vara lika nöjda med 

mängden information. Resultatet kan tolkas sammanfalla med vad Podnar & Golob 

(2008, s. 335-336) menar när de uttrycker att konsumenterna behöver utbildas för att 

kunna göra bättre etiska val. Därför kan det även vara viktigt för företagen att försöka ta 

hänsyn till kunskapsnivån hos konsumenterna och anpassa informationen till deras olika 

behov när vissa anser sig ha tillräckligt med information medan andra anser sig ha 

informationsbrist. Detta för att inte skapa ett information overflow för vissa 

konsumenter. Vidare tyder resultatet på att majoriteten av respondenterna angav att de 

anser sig inte få tillräckligt med information om valmöjligheterna att välja Fairtrade där 

19,3 % angav mellan en femma och en sjua. Om en konsument inte erhåller information 

vilken når fram över bruset om dess valmöjligheter kan det innebära att dessa val inte 

tas med i beaktning vid ett köpbeslut. När ett varumärke inte känns till av konsumenten 
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talar Evans et al. (2008, s. 63) om “unawareness set” eller en omedveten inställning. 

Därför kan det ses viktigt att informationen verkligen når fram till konsumenten om det 

kan öka benägenhet till att uppmärksamma och välja dessa varor. Där kan det anses att 

både organisationen Fairtrade, företagen vilka har denna certifiering på sina varor samt 

återförsäljare såsom butiker har ett gemensamt ansvar för att kommunicera 

certifieringens betydelse ut mot konsumenter. Viktigt är dock att allas ansvar inte blir 

till ingens ansvar och att Fairtradecertifieringens ständiga tilltagande tillväxt av 

alternativ kommuniceras. Så att konsumenterna också ges en chans att uppmärksamma 

dessa.  
 

På frågan huruvida Fairtradecertifieringen är en väldefinerad märkning vilken ämnade 

mäta kvaliteten för hur god informationen upplevs återfanns återigen en relativt stor 

spridning i hur respondenterna svarar. Resultaten tyder på att det finns de konsumenter 

vilka anser sig bättre veta vad märkningen står för medan vissa å andra sidan inte helt 

förstår dess innebörd. En rekommendation vilken De Palsmacker & Janssens (2007, s. 

376) ger i sin studie är vikten av att sprida information vilken uppfattas som 

högkvalitativ samtidigt som rätt mängd av denna information ska spridas.  Spridning av 

mer högkvalitativ information om Fairtradecertifieringen skulle tolkat då kunna 

medföra att andelen konsumenter vilka upplever Fairtrade inte vara en väldefinierad 

märkning minskar.  
 

För att vända på diskussionen och sätta respondentens eget ansvar i fokus tillfrågades de 

också hur aktiva de själva var i informationssökningsprocessen vad gäller etiska 

alternativ generellt. Det visade sig att majoriteten av respondenterna inte aktivt söker 

efter information. Det kan ses gå i linje med det som Schmeltz (2010, s. 39) i sin studie 

beskriver att endast 10 % av konsumenterna var själva villiga att söka informationen. 

När konsumenterna inte är villiga att söka informationen själva blir påföljden att det är 

än viktigare att konsumenterna tillhandahåller denna information från annat håll, 

exempelvis från företagen. Samtidigt som det kan diskuteras vilket ansvar 

konsumenterna själva har att införskaffa sig kunskap inom detta område då inte allt 

ansvar borde vila på samhället.  
 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att det finns en spridning i hur konsumenterna 

uppfattar informationen kring Fairtrade där många av respondenterna inte anser sig ha 

fullt tillräckligt med information samtidigt som de inte själva söker information aktivt. 

Detta indikerar att kommunikationen kring varor med denna märkning kan anses bli än 

viktigare för att öka medvetenheten och försäljningen. Sedan om och till vilken grad 

informationen påverkar det gap mellan intention och handling som ofta påvisas i 

litteraturen är inget denna studie kan svara på. Det som dock kan tydas utifrån resultaten 

är att mer information kan behöva kommuniceras. 
 

Nedan följer en analys och diskussion kring respondenternas resterande undersökta 

uppfattningar kring Fairtradecertifieringen och varor märkta med denna.  
 

I empirin fann vi att vad gäller uppfattningen om pris på Fairtradecertifierade varor 

jämfört med varor utan denna certifiering är respondenterna relativt överens om att 

priset på Fairtradecertifierade varor uppfattas dyrare jämfört med icke-märkta varor. 

Där 50,6 % av respondenterna kunde återfinnas på gradering sex. Vilket var den fråga 

vilken hade högst frekvens på en hög gradering, likaså den högst samlade frekvensen. 

Då pris är den avgörande faktorn för många konsumenter indikerar detta att priset 

många gånger eventuellt hindrar konsumenter från att välja dessa alternativ i butik, då 
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de ofta innebär ett högre pris. Carringan & Attala (2001, s. 571) menar på de vi ser 

tendenser till utifrån studiens resultat, att ifall de etiska produkterna innebär en ökad 

kostnad i form av bland annat ett högre pris ökar sannolikheten att produkterna inte 

kommer att inhandlas. Det kan likaså diskuteras att även om priset på varorna inte alltid 

är högre kanske konsumenterna ha inställningen, den mentala genvägen att så är fallet. 

Det kan isåfall utgöra en hindrande faktor för att köpa dessa varor. Vidare var priset den 

mest frekvent valda faktorn till varför Fairtrade inte väljs när möjligheten finns. 

Produktens pris var även något som majoriteten av respondenterna i studien angav 

påverkade deras val generellt. Det skulle kunna ses samspela med vad Öberseder et al. 

(2011, s. 454-455) beskriver som den centrala faktorn, finansiell situation. Att 

konsumenten faktiskt ska ha möjligheten att betala för varan. Studiens population är 

studenter vilket kanske precis som tidigare nämnts kan haft en avgörande roll. Då deras 

ekonomi generellt och utifrån månadsinkomsterna överlag kan räknas som 

låginkomsttagare.  

 

Resultaten indikerar att det inte fanns något samband mellan uppfattningen om pris och 

informationsperceptionen. Vilket innebär att det inte går att påvisa ett samband mellan 

de som har angett ett högre pris och en högre grad av information. Tolkat följer priset 

som faktor inte det mönster majoriteten av de andra faktorerna gör. Där en högre grad 

av informationsperception inte korrelerar med en uppfattning om högre pris. Intressant 

skulle i framtiden vara att diskutera och undersöka huruvida de konsumenter vilka anser 

sig ha en högre grad information eventuellt också upplever priset som skäligt och 

prisvärt. 
 

Pris tycks utifrån studien vara en faktor av betydande karaktär. Andra faktorer vilka har 

diskuterats bland forskarna är etisk skyldighet, självidentitet samt personligt intresse. 

Vad gäller etisk skyldighet fanns det i denna studie en stor spridning vilket tyder på att 

vissa känner en större skyldighet och mer ansvar än andra, samtidigt kan resultaten ses 

indikera mot en uppfattning om en högre ansvarskänsla. Shaw et al. (2005, s. 191) 

menar att konsumenter vill veta att de inte skadar någon annan genom sina handlingar 

och köp. Tolkat skulle en högre grad av ansvarskänsla och känsla av etisk skyldighet 

kunna innebära en ökad benägenhet att välja etiska alternativ. Samtidigt kan det trots en 

högre känsla av etisk skyldighet finnas andra faktorer som hindrar till ett köp, 

exempelvis tillgänglighet. Utifrån studiens resultat sätt uppvisade respondenterna en 

relativt hög benäghet till köp av Fairtradecertifierade varor, likaså en relativt hög grad 

av ansvarskänsla. Vilket då skulle kunna ses gå i linje med tolkningen gjord utifrån 

Shaw et al (2005, s. 191). 
 

Studiens resultat indikerar vidare att det även fanns en stor spridning i hur 

respondenterna ser på sig själva, om de ser sig själva som en etisk konsument, det vill 

säga självidentiteten. Majoriteten anser sig dock vara neutrala samt en tendens mot en 

lägre grad av identifiering som etisk konsument. Självidentitet kan ses gå i linje med när 

Uusitalo & Oksanen (2004, s. 215) menar att etisk konsumtion blir som en symbol för 

vem konsumenten är och där Shaw et al. (2005, s. 190, 196) menar att etiska 

konsumenter ser det som en drivkraft att få visa för andra att man tar ansvar genom att 

handla etiskt. I dagens samhälle där debatterna kring etik och miljö är omfattande kan 

det ses som trendigt att vara en konsument vilken gör medvetna val i vardagen. Vilket 

också kan misstänkas vara speglat i den höga andel respondenter som både i 

experimentet och val av varor i enkäten anger sig välja Fairtradecertifierade alternativ. 

Det kan också vara så att dessa respondenter innehar en hög grad av självinsikt men 
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möjligtvis kan fortfarande det vara så att trenden i samhället gör att respondenterna lutar 

åt att ange en högre intention än verkligheten förhåller sig.  
 

Det personliga intresset kan även ses som en viktig förutsättning för att 

Fairtradecertifierade varor ska finnas med vid ett köpbeslut. Vid mätning av 

respondenternas personliga intresse i denna studie fanns en spridning i resultatet men 

många av respondenterna anser inte Fairtrade vara så viktigt i deras köpbeslut. 

Korrelationen visar att det finns ett samband mellan informationsuppfattningen och 

etisk skyldighet, självidentitet samt personligt intresse, dock svaga sådana. Anser 

respondenterna sig ha information känner de också en högre etisk skyldighet och 

identifiera sig till högre grad som etiska konsumenter. Det finns alltså ett samband i att 

intresse samvarierar med en känsla av informationstillgång. Öberserder et al. (2011, s. 

454) menar att om företagets CSR initiativ skall finnas med i konsumenternas köpbeslut 

är det personliga intresset en viktig faktor vilken kan påverka. Vilket isåfall skulle 

innebära att finns det inget personligt intresse bland konsumenterna att välja varor som 

är rättvisemärkta kommer dessa förmodligen inte tas i beaktning, informationen 

kommer således inte heller nå fram. Detta kan ses överensstämma med vad Solomon et 

al. (2013, s. 134) diskuterar vad gäller perceptual vigilance, där en konsument med ett 

specifikt intresse lättare uppmärksammar information vilken handlar om det. Finns det 

då inget intresse för Fairtrade kan det innebära att även informationen som ges inte 

uppfattas av konsumenterna. Det som då kan vara viktigt är att bygga upp ett ökat 

intresse för dessa märkningar. Studiens resultat tyder på ett varierande personligt 

intresse bland respondenterna vilket kan tolkas innebära det Bhattacharya & Sen (2004, 

s. 12, 23) menar på, att företagen bör anpassa CSR initiativen efter kundsegmenten och 

deras intressen då alla inte attraheras av samma initiativ. Detta kan tolkas sammanfalla 

med resultaten från studien där Fairtradecertifiering inte verkar attrahera samtliga 

konsumenter.  
 

Trovärdighet till Fairtradecertifierade varor är ytterligare en faktor vilken kan komma 

att påverka hur ett köpbeslut kan te sig. Finns ingen trovärdighet gentemot certifieringen 

kan det innebära att ingen anledning ses till köpa en vara med denna certifiering. 

Studiens resultat tyder på att det finns en hög grad av trovärdighet gentemot 

Fairtradecertifieringen och att denna kan göra skillnad. Det finns en tro att den leder till 

rättvis betalning, behandling och stöd av producenter då 85,5 % av respondenterna 

angav en fyra eller uppåt på den sju gradiga skala. Trovärdighet kan diskuteras i 

samklang med skepticism, där De Palsmacker & Janssen (2007, s. 374) nämner att om 

konsumenten inte upplever handlingen som effektiv, det vill säga att den inte gör 

skillnad ligger det nära till hands att tolkas med skepticism. Det verkar inte vara fallet 

med respondenterna i denna studie där trovärdigheten var relativt hög. Det finns dock 

respondenter vilka hyser en lägre trovärdighet till Fairtradecertifieringen. För dessa 

konsumenter kan det vara viktigt att fundera på det som White et al. (2012, s. 105) 

menar på att det är viktigt att ge konsumenten feedback och visa på att deras insats gör 

skillnad. Det som då kan vara viktig är att förmedla Fairtradecertifieringens innebörd 

och vad skillnaderna blir för konsumenten för att minska möjlig skepticism. Öberseder 

et al. (2007, s. 456) benämner trovärdigheten i ett CSR initiativ som en yttre 

påverkansfaktor vid köp. Där trovärdigheten också påverkas av hur det kommuniceras 

och i vilken kanal. Studiens resultat indikerar att information helst fås i butik vilket 

tyder på att detta är en kanal där mer information borde synas. Resultaten visar även på 

att det fanns ett svagt samband mellan uppfattningen om trovärdighet och 

informationsuppfattningen vilket innebär att de som har en större tro till initiativet även 

tenderar att gradera högre på uppfattningen om information.  
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Ponera vidare att en skepticism finns, det skulle kunna innebära att information mottas 

och tolkas på ett missvisande sätt. Det är något som kan ses ligga till hands med vad 

Evans (2008, s. 63) menar att om det finns en inställning mot ett varumärke sedan innan 

kan detta hamna under en malplacerad inställning. Det vill säga informationen tolkas 

med redan förutfattade meningar. I denna studie indikeras en relativt hög grad av 

trovärdighet hos respondenterna varför budskapet torde löpa lägre risk att inte nå fram 

till denna andel av respondenterna. Ovanstående resonemang kan dock vara noterbart 

för kommunikation med de respondenter vilka inte innehar en lika hög grad 

trovärdighet till initiativet. 
 

Tillgänglighet, enkelhet att utföra köpet är en faktor som också kan spela in vid 

utvärdering inför köp. Resultaten indikerar att en stor del av respondenterna anser att 

det är relativt enkelt att få tag i Fairtradecertifierade livsmedelsprodukter i sina 

vardagliga köp. Dock angav respondenterna tillgänglighet vara den näst mest 

förekommande anledningen till varför de inte köper Fairtradecertifierat. Detta skulle 

kunna förklaras vara de respondenter vilka i frågan innan angav det vara svårt att få tag 

i dessa varor. Carrigan & Attala (2001, s. 571) diskuterar att om en svårighet finns i att 

finna produkten kan det vara ett hinder till att faktisk välja det etiska alternativet. 

Motsäger detta gör dock De Palsmacker & Janssens (2007, s. 372) i sin studie där de 

återfann att bekvämlighet inte var något som verkade påverka köpbeteendet. Slutsatsen 

skulle således kunna dras till att vissa människor kanske inte påverkas av 

tillgänglighet/bekvämlighet då det eventuellt inte behöver ses som ett hinder, medan 

andra faktiskt gör det. Vilket möjligen också resultaten från denna studie kan förklaras 

utifrån, där tillgängligheten ansågs vara god men att detta fortfarande var en av 

anledningarna till varför de inte köper Fairtradecertifierat i de fallen då de inte gör detta. 

Resultaten tyder vidare på att det inte finns ett signifikant samband mellan tillgänglighet 

och upplevd grad av information utifrån studiens resultat. Det torde vara så att ifall 

respondenterna anser tillgängligheten vara god borde detta ha ett samband med 

informationsnivå, dock kunde detta inte förklaras inte bero av slumpen utifrån studien 

sätt. Att detta samband inte kan stärkas är intressant, en möjlig förklaring vilken 

behöver undersökas vidare är om detta har ett samband med till vilken grad 

respondenterna ansåg sig ha information, om vilka valmöjligheter de har att välja 

Fairtradecertifierat. Att specifik information om tillgänglighet inte når ut till 

konsumenterna.  
 

Medvetet eller omedvetet påverkas vi av vår omgivning och hur denne agerar. 

Resultaten från studien indikerar att respondenterna skiljer sig i hur mycket de anser sig 

påverkas av sin omgivning. Där somliga av respondenterna anser sig påverkas till en 

hög grad och andra till en lägre. Vidare anger sig respondenterna leva i skilda kontexter 

vad gäller nivå av etiskt intresse. Likaså indikerar resultaten på att det även finns en stor 

spridning i huruvida viktiga personer i deras närhet tycker att de borde köpa 

Fairtradecertifierade varor. Öberseder et al. (2011, s. 456) diskuterar att en persons 

referensgrupper kan påverka i valet mellan att köpa eller avstå att köpa vissa produkter. 

Även inom TPB anses referensgrupper vara en viktig påverkansfaktor mot en intention 

till köp, det vill säga om respondenter låter sig påverkas (Evans et al., 2008, s. 84). Vi 

kan genom resultaten från denna studie inte yttra oss om huruvida och isåfall till vilken 

grad konsumenterna blir påverkade att handla Fairtradecertifierade varor, men då de till 

en viss grad uppger sig bli påverkade av sin omgivning kan detta även tänkas innefatta 

en positiv intention till att handla mer rättvisa varor.  
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Även här visade resultaten ett svagt samband mellan uppfattning om referensgruppernas 

påverkan, intresset för hållbara frågor inom dessa grupper och upplevd 

informationsgrad. Detta indikerar att när omgivningen verkar vara mer aktiv och ha en 

påverkan verkar även informationsuppfattningen vara högre. Det kan innebära att ju fler 

människor som blir medvetna i sitt handlande desto mer kanske dessa påverkar och 

upplyser sin omgivning om vilka valmöjligheter som finns.  

 

Vi kan se att en hög grad information korrelerar med de olika faktorerna så när som på 

tillgänglighet och pris där inget samband kunde ses. Detta kan tolkas tyda på att 

information medvetandegör vilket också kan tänkas göra att de svarande uttrycker sig 

ha en starkare åsikt, varpå en högre gradering. Sambanden kan dock tolkas vara svaga 

om än ej bero av slumpen. Med andra ord kan för att sättas in i den sammanslagna 

modellen utifrån Shaw et al. (2000), Öberseder et al. (2011) samt De Palsmacker & 

Janssens (2007) antas att en hög grad av uppfattad stimuli av någon form tenderar att ge 

en högre gradering utifrån de olika faktorerna. Tolkat till studien kan sambanden 

översättas vara en indikation på att om konsumenterna har en högre gradering av de 

olika uppfattningarna upplever att de har en högre grad informationsperception.  
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8. Slutsatser 

8.1 Studiens slutsatser 

Utifrån vad som har presenterats i studien ämnar vi här besvara vår studies 

forskningsfråga och dess syfte. 
 

Utifrån studiens experimentella resultat kan vi se att informationen som presenterades i 

experimentet som stimuli antyds vara för svag för att själv stå som ensam faktor att ta 

ett köpbeslut på. Detta eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad i hur 

experimentgrupp och kontrollgrupp gjorde sina val, där de flesta respondenter valde de 

Fairtradecertifierade alternativen oberoende av grupptillhörighet. Det kan diskuteras vad 

som har skapat dessa resultat, huruvida andra faktorer såsom att priser och 

förpackningar inte presenterades som stimuli och ifall de skillnader som fanns 

grupperna emellan kan ha påverkat resultatet. Dock pekar resultaten mot att 

informationen som presenterad i experimentet är för svag för att stå som ensam faktor. 

Samtidigt som resultaten indikerar att information och kommunikation om innebörd av 

etiskt handlande når viss effekt. Såvida det är något som berör konsumenten. I detta fall 

tycks giftlarmen om bananer vara något som berört konsumenterna då samtliga 

respondenter oberoende av grupptillhörighet i studien valde de Fairtradecertifierade 

bananerna. Studien undersöker inte specifikt detta resonemang men den debatt vilken 

varit aktuell under en längre tid med nationell bred spridning kan antas vara orsaken. 

Utifrån ovan presenterade resultat anser vi att vi har besvarat denna studies 

forskningsfråga. 
 

Resultaten från kartläggningen om uppfattningar om Fairtradecertifieringen indikerar att 

det generellt finns en stor spridning där respondenterna oavsett område skiljde sig åt i 

sina uppfattningar. Det finns indikationer på ett informationsbehov hos en del av 

respondenterna då somliga av de svarande ansåg sig inte ha god tillgång till 

information. Även om svaren indikerar en informationsbrist hos somliga kan vi inte 

genom denna studie uttala oss vilken betydelse denna har för det intention-handlings 

gap som forskarna diskuterar vid etiskt handlande. Priset är en faktor vilken ibland 

nämns vid etisk handel och resultaten indikerar även här att det finns en uppfattning om 

att priserna på dessa varor är högre och att både pris och finansiell situation är viktiga 

faktorer som påverkar köpet. Studiens resultat antyder att den undersökta populationen 

upplever en hög grad av trovärdighet och torde indikera sig motsätta de tidigare 

studierna om skepticism. Många av respondenterna känner sig också ha en etisk 

skyldighet att handla Faitradecertifierade alternativ. Dock är inte Fairtrade lika viktigt i 

allas köpbeslut vilket indikerar skilda intressen och att initiativet inte attraherar alla.  
 

Vidare tyder studien på att det finns samband mellan respondenternas uppfattningar 

kring de olika undersökta faktorerna angående Fairtradecertifieringen och till vilken 

grad respondenterna anser sig ha information. Dock är sambanden överlag svaga och 

inget samband kunde ses mellan uppfattningen om tillgänglighet och pris och 

information. Slutligen stödjer studien också vad Schmeltz (2010, s. 39) tidigare studie 

om att konsumenterna inte är villiga att söka information själva. Vilket ställer högre 

krav på samhället, företag och även myndigheter att tillsammans skapa intresse och 

sprida information som faktiskt attraherar konsumenterna och på så sätt tränger sig in i 

deras medvetna. Utifrån ovan presenterade resultat om respondenternas uppfattning om 

Fairtradecertifieringen samt om det finns ett samband mellan dessa och deras 

informationsperception anser vi att vi uppfyllt studiens syfte. 
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8.2 Rekommendationer  
Priset som visade sig vara den faktor vilken var anledningen till varför majoriteten av 

respondenterna inte valde att handla Fairtradecertifieriat behöver kommuniceras bättre. 

Sett till respondenternas villighet att betala mellan fem till tjugo procent mer för en 

Fairtradecertifierad vara innebär det att de är beredda att betala lite mer för denna vara. 

Samtidigt bör hållas i minnet prisets vikt för respondenterna, då det är den anledning till 

varför Fairtradecertifierade alternativ utesluts för majoriteten av respondenterna. En 

rekommendation till företagen är således att det är viktigt för dem att kommunicera ut 

vad det innebär för konsumenterna att betala lite extra för den Fairtradecertifierade 

varan om den förefaller sig vara dyrare. Att konsumenten vet vad det gör för skillnad att 

köpa den certifierade varan istället för en utan en Fairtradecertifiering. Denna 

information skulle kunna skapa högre incitament för dem att faktiskt vilja betala de där 

kronorna extra vilka de anger sig villiga till.  
 

Värt att notera är också det hundraprocentiga val av Fairtradecertifierade bananer vilket 

visades utifrån experimentet, oberoende av grupptillhörighet. Detta anas vara ett resultat 

av den kommunikation som skett de senaste åren kring bananerna och de diskuterade 

gifthalterna. Något som verkar satt sina spår hos respondenterna. Med detta 

bakomliggande är en vidare rekommendation att fortsätta dessa kampanjer från 

oberoende organisationer. Inte minst vilar också ett ansvar på myndigheter, likväl som 

givet på företagen själva. Precis som Mohr et al. (2001, s. 70) menar finns det mycket 

information idag och utmaningen ligger hos såväl företag som myndigheter att lyckas 

nå ut och kommunicera denna.  
 

För att fortsätta på temat kommunikation av CSR arbete och i detta fall 

Fairtradecertifieringen vilken varit plattformen för de CSR arbete som undersökts i 

denna studie så finns det konsumenter vilka utifrån studiens resultat faktiskt inte anser 

sig ha tillräckligt med information. Mer information skulle kunna göra att dessa 

konsumenter faktiskt tar etiska ställningstaganden med i beaktningen när köpvalen görs. 

Precis som ovan resultat utifrån valen av Fairtradecertifierade bananer indikerar på. 

Hänsyn skall också tas till att denna information bör tillhandahållas på ett enkelt sätt till 

konsumenterna då de i studien anger sig inte till hög grad vara villiga att söka 

information om etiska alternativ själva. Här skall också betonas vikten av hur 

kommunikationen sker, både i form och uttryck. Hoek et al. (2013, s.786) har tidigare 

konstaterat att konsumenter reagerar positivt på information på förpackningar. White et 

al. (2012, s. 105) trycker vidare på att konsumenten behöver känna att deras insats gör 

skillnad. Slutligen gäller också för företagen att inte överkommunicera då detta kan leda 

till skepticism. För precis som enligt respondenterna i Öberseder et al’s. (2013, s. 1849) 

studie så bör företagen fokusera på att inte bara kommunicera att det gör bra utan även 

visa vad de faktiskt gör för insatser.  
 

Utifrån studiens undersökning indikerar resultaten också på att respondenterna har 

varierande uppfattningar om Fairtradecertifieringen vilket ses i den spridning som finns 

bland svaren. Den varierande graden av exempelvis intresse och 

informationsuppfattning gör att det eventuellt finns ett behov av att kommunicera på 

olika sätt till olika konsumenter. Det kan ses som en utmaning då risken att 

konsumenter vilka redan anser sig ha information upplever en överkommunikation och 

således information overflow. Samtidigt som det är viktigt att faktiskt nå ut med 

information till de konsumenter som inte anser sig ha tillräckligt med information om 

Fairtradecertifieringens innebörd. Företagen behöver därför grundligt tänka igenom vad 

de vill uppnå med sitt CSR arbete och vilka konsumenter de vill nå ut till. Där nästa steg 
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i denna process är att implementera CSR arbetet tillsammans med en väl genomtänk 

kommunikationsplan. Slutligen för att knyta tillbaka till experimentet och den 

utformade stimulin där det undersöktes ifall mer information om 

Fairtradecertifieringens betydelse kunde påverka respondenterna att välja 

Fairtradecertifierat. Där det framkom att informationen som presenterad i experimentet 

troligen inte var stark nog för att kunna stå som ensam faktor att utvärdera och göra ett 

köpval utifrån. Därför kan värdebjudanden innehållande etiska ställningstaganden även 

behöva kombineras med andra värdeerbjudanden så som pris, kvalitet och tillgänglighet 

för att nå effekt. 
 

8.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget från den här studien anser vi ligger i en förståelse för hur 

studenter vid Umeå Universitet uppfattar Fairtradecertifieringen. Vilka uppfattningar 

som finns angående bland annat information, pris, tillgänglighet, trovärdighet, etisk 

skyldighet och självidentitet. Dessa faktorer vilka alla kan ses vara möjliga 

påverkansfaktorer för huruvida denna certifiering finns med i utvärderingar inför ett 

köpbeslut. Kartläggningen ger möjlighet till att konkret peka på vilka områden av 

konsumenternas uppfattning som företag och organisationer behöver jobba med att 

förbättra attityden gentemot. Till exempel visar resultaten att grundläggande 

information om certifieringens betydelse är skiftande mellan respondenterna i studien. 

Det vill säga samtliga respondenter anser sig inte ha tillräckligt god kännedom om vad 

certifieringen står för. Varpå detta är något som kanske framförallt 

Fairtradeorganisationen som sådan behöver fundera över och vidta åtgärder för, även 

kanske i samråd med företagen vilka använder sig av certifieringen. För att lyckas nå 

högre grad av erkännande och på så vis långsiktigt öka medvetenhet samt vidare 

försäljning. 
 

Ett annat fokus för studien låg på att studera eventuella samband mellan 

konsumenternas uppfattning om Fairtradecertifieringen och hur dessa korrelerar med 

konsumenternas informationsperception. Detta med syftet att försöka se ifall samband 

fanns mellan om konsumenten anser sig vara välinformerad och deras uppfattning 

gentemot Fairtradecertifieringen. Studien visade att samband existerade mellan 

informationsperception och samtliga av de undersökta faktorerna förutom tillgänglighet 

och pris. Vidare önskade vi med detta påvisa att information korrelerar med en positiv 

inställning, vilket torde leda till högre benägenhet till köp. Detta för att skapa ytterligare 

initiativ för företag, organisationer och myndigheter att fortsätta och även bli tydligare i 

deras kommunikation om hållbarhet då detta faktiskt gör skillnad. Det är en långsam 

förändring som framförallt haft effekt på konsumenternas intentioner till köp.  
 

Det teoretiska bidraget för studien ligger i en ytterligare kartläggning av 

forskningsområdet etisk handel och CSR arbete inriktat mot Fairtradecertifieringen som 

plattform. Studien ger ett bidrag till att öka förståelsen för konsumenternas intention och 

handlinggap vilket tidigare har konstaterats föreligga vid hållbart handlande där 

resultatet visade vilka uppfattningar som finns gentemot denna certifiering. För som 

(Sheik & Beise-Zee 2011, s. 27) menar finns det en intention men få fullföljer den till 

handling. Öberseder et al. (2011, s. 449) menar på att det kan vara viktigt att få en ökad 

kunskap om vilken roll CSR har i en köpsituation. Studien ämnade till att försöka 

förklara ifall detta gap kunde bero av brist på information.  
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Ytterligare ligger det teoretiska bidraget från denna studie i att vi försökte ensamställa 

information om Fairtradecertifieringens innebörd som ensam köpfaktor för att 

undersöka om intention-handlingsgapet kunde bero på brist på information. Med 

grunden i Schmeltz (2011, s. 30) efterfrågan på mer forskning om CSR’s retoriska och 

kommunikativt komplexa utmaningar. Informationen som ensamställd faktor gav inte 

utslag i experimentet. Huruvida det förhöll sig så till vida som Swaen & Cumpitaz 

(2008, s. 27; Bhattacharay & Sen, 2004 s. 23) tidigare hävdat, att en förklaring till 

konsumenternas gap mellan intention och handling ligger i konsumenternas bristande 

kunskap inom området samt CSR’s brist på erkännande kunde inte bekräftas utifrån 

denna studie. Vi har dock utifrån studien sett indikationer på att konsumenten önskar en 

högre grad information.  
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

En del av denna studie ämnade undersöka om information om Fairtradecertifieringens 

fördelar kan påverka konsumenten i valet mellan att köpa en Fairtradecertifierad vara 

eller inte. Då ingen skillnad kunde konstateras mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp i denna studie vore det därför intressant att ta det ett steg vidare och 

utföra ett fältexperiment eller observation ute i butik. Underbyggt i att många av 

respondenterna angav butik som plats var de helst önskade information vore det 

intressant att ute i butik arrangera olika typer av information för att se om det har någon 

påverkan på deras val. Med olika typer av information syftar vi på om lite mer 

information intill varan skulle påverka eller om en större presentation av certifieringen 

och dess innebörd skulle ge ett ökat incitament till att välja denna vara. Det vi ser skulle 

vara en fördel med den här typen av studie är att konsumenterna har tillgång till bland 

annat pris, varumärke samt eventuella kampanjer och kan jämföra olika alternativ innan 

de tar ett beslut. Vidare vore den genomförda studien presenterad utifrån kombinerade 

faktorer samt även ensamstående faktorer intressant att genomföra. Då detta vidare 

skulle kunna utesluta huruvida någon faktor klarar av att stå själv eller ifall samtliga 

måste kombineras för att kunna ligga till grund för ett rättvist köpbeslut. 
 

Vidare visade vår studie på att en del av de svarande inte anser sig ha tillräckligt med 

information kring Fairtradecertifieringens betydelse, för vissa var även märkningen 

mindre väldefinierad än för andra. Samtidigt angav respondenterna att det till en relativt 

låg grad aktivt letar information angående etiska märkningar själva. Varför det skulle 

vara intressant att vidare undersöka vilken typ av information som skulle attrahera och 

uppskattas av konsumenten för att kunna kommunicera och nå fram med budskapet 

bättre. Ett förslag till vidare studier inom information- och kommunikationsområdet 

vore därför att göra en mer djupgående studie inom just informationsaspekten vad gäller 

Fairtradedertifieringen och etiska märkningar mer generellt. Fortsatt vilken typ av 

informationen och vilken mängd information som är lämplig samt även ta steget vidare 

om vart denna ska kommuniceras. Sociala medier var en önskvärd 

kommunikationskanal bland respondenterna vilken också är en allt mer använd kanal 

idag både bland företag och konsumenter. Därför vore det även intressant att utföra 

djupare studier på denna kanal. Både hur interaktionen mellan konsumenter och 

konsumenter sker och hur denna kan utnyttjas till högre grad av företagen. Likväl som 

på hur företagen och organisationer skall använda sig av denna kanal på ett effektivt 

sätt.   
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9. Begränsningar & Sanningskriterier  

9.1 Begränsningar 

Som med de flesta andra studier finns det vissa begränsningar vilka måste tas hänsyn 

till. Den första begränsningen för studien ligger i dess val av urval. Ett icke-

slumpmässigt urval genomfördes vilket gör att resultaten inte fullt ut kan generaliseras 

till den valda populationen, studenter vid Umeå Universitet och därför skall ses som en 

anvisning. Utifrån den undersökta populationen går det vidare att diskutera frågorna 

som ställdes om pris i enkäten då detta segment generellt torde vara mer 

priskänsliga och därför också kunnat ge ett missvisande resultat. Vidare är det 

undersökta ämnet, etiskt handlande ett hårt debatterat ämne där det finns en tydlig social 

konstruktion för vad som anses vara de rätta besluten att göra. Andorfer & Liebe (2012, 

s. 421) menar att detta fenomen gäller vid enkätundersökningar överlag, där risken finns 

att respondenterna svarar efter vad som anses vara rätt och inte hur det faktiskt är. 

Varpå det därför kan, precis som Hoek et al. (2013, s. 786) menar på, vara lätt att 

överskatta enkla uttalanden av åsikter kring intentionen till köp av en hållbar vara. Vi 

försökte poängtera för respondenterna i enkätens inledande text att det finns inga rätt 

eller fel svar utan att de skulle svara efter sin personliga uppfattning. Fortfarande 

försökte vi ha detta med i beräkningen när resultaten tolkats och analyserats. Därför har 

vi försökt vara försiktiga med att dra slutsatser och försökt betona att svaren är en 

fingervisning och skall tolkas därefter.  
 

Vi har även kunnat se tendenser till att respondenterna i den experimentella delen valt 

Fairtradecertifierade varor i större utsträckning än vad de anger sig göra i verkligheten, 

sett till svaren i enkäten. Detta kan vara ett resultat av ovan diskussion men också ett 

resultat av valet av undersökningsmodell. Valet att genomföra ett experiment togs för 

att komma närmare verkligheten, där respondenten i experimentet ombads tänka sig in i 

en köpsituation och faktiskt göra val, om än icke verkliga sådana. Vidare klarar 

experiment som undersökningsmodell att specifikt undersöka en oberoende variabel, 

som i detta fall information. Där stimulin utformas för att vara så ren som möjligt utan 

möjliga påverkansfaktorer. Dock kan diskuteras hur sanningsenligt detta tar sig uttryck 

då verkligheten inte ser ut som sådan och brus från omgivningen alltid förekommer. 

Dessutom skall påpekas att enkäten genomfördes direkt efter experimentet på grund av 

studiens begränsade tidsintervall och för att minska eventuellt bortfall. Följden på detta 

blir att experimentgruppen precis fått mer information om Fairtradecertifieringens 

betydelse vilket kan ha påverkat svaren som senare angavs i enkäten.  
 

En annan begränsning för denna studie kan vara en eventuell begreppsförvirring.  Dock 

var detta något som togs i större beaktning vid utformandet av enkät och experiment, 

där vi i största möjliga mån försökte minimera risken för begreppsförvirring. När vi 

misstänkte att en eventuell begreppsförvirring kunde uppstå exemplifierades ordet för 

att hjälpa respondenten att tolka. Dock går det inte att bortse från att hur en fråga eller 

ett ord uppfattas är individuellt likväl som en gradering är individuell där en femma för 

en respondent kan betyda samma sak som en sexa för en annan. Detta är något som 

konsumentundersökningar överlag måste leva med och det enda vi ansåg oss kunna 

göra var att försöka vara tydliga vid utformandet av frågorna samt noggranna vid 

tolkningen av resultatet. Värt att poängtera utifrån detta är frågan huruvida 

respondenterna aktivt söker information kring etiska alternativ. Där har vi i frågan också 

definierat att vi syftar på ekologiskt, KRAV, svanen med flera. Dock kan “aktivt” för 

respondenterna upplevas tvetydigt. Aktivt genom att läsa på förpackningar, ta del av 
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nyheter eller aktivt genom att söka sig till specifika organisationer, communities 

etcetera. 
 

Dock kvarstår tyvärr ett misstag vilken gjordes i samband med utformandet av 

svarsalternativen för fråga 9, “Hur upplever du priset på Fairtradecertifierade varor 

jämfört med varor utan denna certifiering?”. Här utformades extremvärderna för 

gradering felaktigt då vad som ett motsvarande ”billigare” och sju ”dyrare” där dessa 

skulle följt samma mönster som övriga frågor och innehaft förstärkningar framför sig 

det vill säga ”mycket billigare” och ”mycket dyrare”. Till trots detta misstag är det 

intressant att diskutera respondenternas prisuppfattning vidare utifrån studien och dess 

resultat.  
 

Avslutningsvis måste behandlas att CSR som begrepp är väldigt svårdefinierat och stort. 

Därför kommer studierna vilka använts som referenslitteratur också från skilda 

kontexter. Vilket givet kan ha påverkat de olika utfallen i studierna vilka studerats. För 

att exemplifiera, har undersökningar genomförts på välinformerade konsumenter eller 

novisa konsumenter, ägande intressent eller utomstående intressent. Vidare även vad för 

typ av CSR initiativ som undersökts. Vi har i studien försökt blanda referenslitteratur 

för att få en bredd inom området.  
 

9.2 Sanningskriterier 

I följande avsnitt följer en genomgång av studiens reliabilitet och validitet. Bell (2006, 

s. 117) menar att det är viktigt att granska den insamlade informationens tillförlitlighet 

samt och giltighet.  

9.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått som behandlar hur resultatet skulle se ut om undersökningen 

genomfördes på samma sätt en gång till (Bell, 2006, s. 117). Eller om det kan ha funnits 

något slumpmässigt eller tillfälligt som kan ha påverkat (Bryman & Bell, 2013, s. 62-

63). Vidare menar de att en reliabilitetskontroll ses sammanfalla med att kontrollera om 

ett mått är stabilt, det vill säga om det ger samma resultat vid ett annat mättillfälle, 

vilket kan vara av intresse för de kvantitativa forskningsmetoderna. Holme & Solvang 

(1997, s. 163) benämner reliabilitet som: “Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna 

utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av informationen”. Vi har försökt att 

så tydligt och omfattande som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt genom studien, se 

kapitel 2 och 5, Vetenskaplig och Praktisk metod. Detta för att kunna ge läsaren 

förutsättningarna till att kritiskt granska och värdera de resultat och analyser vilka 

presenterats. Skulle denna studie replikeras anser vi att sannolikheten är relativt stor att 

resultatet skulle bli det samma men det kan diskuteras huruvida resultatet skulle bli det 

samma om studien replikeras längre fram i tiden och om människor då har blivit mer 

insatta i ämnet och om samhället i stort förändras mycket inom detta område då 

miljöfrågorna är debatterade idag.   
 

Vi har genom studien strävat efter att förhålla oss så objektiva som möjligt, men precis 

som nämnts tidigare kan det vara svårt att vara helt värderingsfri vilket vi är medvetna 

om kan komma att påverka resultatet vid en eventuell upprepning. För att kontrollera 

reliabiliteten menar Bell (2006, s. 117) att ett test-retest kan genomföras vilket innebär 

att undersökningen efter en tid upprepas och genomförs då på samma sätt som tidigare. 

Det är inget som har genomförts under denna studie då vi inte anser att det ligger inom 

tidsramen för detta arbete. Vidare benämner Bryman & Bell (2013, s. 171) den interna 
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reliabiliteten som ett mått på om flera frågor mäter samma sak. För att kontrollera för 

den interna reliabiliteten genomfördes Cronbach Alpha tester, se avsnitt 5.6 

Databearbetning för resultatet från dessa tester. Genom att tydligt beskriva hur vi har 

gått tillväga i studien anser vi att studien innehar reliabilitet och skulle troligen uppnå 

samma resultat om den genomfördes likadant inom en snar framtid. 
 

9.2.2 Validitet 

Validitet är ett mått som beskriver om undersökningen och frågorna mäter det som den 

är ämnad att mäta (Bell, 1997, s. 117) Validitet kan bedömas utifrån om de slutsatser 

från en studie är korrekta och om ett resultat kan behöva ifrågasättas om måttet inte 

mäter det som ämnar mätas. (Bryman & Bell, 2013, s. 63) För att mäta respondenternas 

olika uppfattningar angående Fairtradecertifieringen i denna studie har vi formulerat 

frågor mestadels utifrån olika författares verk vilket vi menar gör dessa relevanta att 

använda i vår studie. Detta för att täcka upp för samtliga områden vilka ämnades 

belysas utifrån tidigare forskning inom CSR och konsumentbeteende. Vissa av frågorna 

har använts direkt från andra forskares frågeformulär medan övriga frågor har 

formulerats med inspiration från olika verk, se Bilaga 1 för operationalisering av 

frågorna i enkäten. Vidare genomfördes en pilotundersökning, se avsnitt 5.4.2, 

Enkätdistribution för vidare information. Det medförde att vissa ändringar gjordes och 

missförstånd kunde rättas till vilket gav en, vad vi anser enkät med validitet vid den 

egentliga datainsamlingen. 
 

Intern validitet anser vi vara vidare väsentligt att behandla i denna studie. Intern 

validitet handlar om hur säkert resultatet är då det innefattar ett förhållande mellan en 

oberoende och en beroende variabel och om det är den oberoende variabeln som har 

orsakat förändringen i den beroende eller om det är något annat som ligger bakom detta. 

(Bryman & Bell, 2013, s. 64). Experimentet i denna studie innefattade en kontrollgrupp 

för att kontrollera för om eventuella skillnader skulle bero på den oberoende variabeln. 

Genom de frågor som ställdes i enkäten kontrollerades det för eventuella skillnader 

mellan grupperna, se avsnitt 6.2, Jämförelse mellan experiment och kontrollgrupp för 

resultatet som genom oberoende t-test visade få skillnader. I denna studies 

experimentgenomförande kunde vi inte konstatera att den oberoende variabeln, mer 

information hade en påverkan på den beroende variabeln, valet av Fairtradecertifierade 

varan. Detta då det inte fanns några tydliga skillnader mellan hur de båda grupperna 

gjorde sina val. Möjliga orsaker till detta har diskuterats i avsnitt 7.1, Vilken betydelse 

har information för konsumentens gap mellan intention och handling och i avsnitt 9.1, 

Begränsningar.  

 

Bryman & Bell (2013, s. 80) menar vidare att den interna validiteten ofta är låg vad 

gäller surveyundersökningar då det är svårt att påvisa ett orsakssamband då 

enkätundersökningar oftare resulterar i samvariationer och kopplingar. Den externa 

validiteten behandlar i sin tur generaliserbarheten av resultaten, det vill säga om dessa 

resultat kan ses gälla utanför den kontext där studien har genomförts. Här blir 

urvalstekniken en viktig faktor att ta hänsyn till. (Bryman & Bell, 2013, s. 64,) För att 

stickprovets resultat ska kunna generaliseras behöver ett representativt urval göras (Bry, 

2013, s. 189). På grund av tidsmässiga skäl har det genomförts ett icke-

sannolikhetsurval i denna studie. Detta innebär att resultaten bör generaliseras med 

försiktighet. Dock var vi medvetna om detta vid genomförande av datainsamlingen, 

varpå data försöktes samlas in på ett sätt så att denna skulle kunna täcka in olika 
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studentgruppen för att uppnå en så representativ spridning som möjligt vid ett 

bekvämlighetsurval.  
 

Slutligen kan studiens ekologiska validitet diskuteras. Vilket enligt Bryman & Bell 

(2013, s. 64) innefattar huruvida de resultat man får fram genom samhällsvetenskaplig 

forskning kan omsättas och antas gälla i människans naturliga miljö. Överförd till vår 

studie skulle den ekologiska validiteten kunna ha påverkats av att experimentet inte 

utfördes i en naturlig miljö med alla möjliga påverkandsbara faktorer. Precis som 

tidigare nämnts valdes övriga stimulis medvetet bort, såsom förpackning och pris för att 

endast testa informationens betydelse. Vidare har vi tidigare i studien diskuterat 

huruvida människors önskvärda beteende kan spegla sig i enkätsvar vid denna typ av 

frågor vilket vi också är medvetna om kan ha påverkat studiens resultat. Vi påminde 

dock respondenterna som ovan nämnts att inga svar är rätt eller fel vilket torde öka 

deras benägenhet att svara sanningsenligt.  
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