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Sammanfattning 
 

 
Examensarbetets titel:  Certifierat kaffe – En tolkningsbaserad studie i 

konsumentbeteende 
 
Seminariedatum:  2008-01-17 
 
Ämne/kurs:  FEK K01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp  
 
Författare:  Stina Redemo, Sofia Rehn och Richard Westerlind 
 
Handledare:  Annette Cerne 
 
Fem nyckelord:  CSR, certifieringar, konsumentbeteende, attityd, intention 
 
Syfte:  Syftet med examensarbetet är att identifiera attityder och 

intentioner som ligger till grund för konsumentbeteenden 
gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av konsumentteorier 
ska vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. 

 
Metod:  Med hjälp av en tolkningsbaserad ansats genomför vi en 

kvalitativ studie i form av fokusgrupper.   
 
Teoretiskt perspektiv:  Vidare använder vi oss av Theory of Planned Behavior 

och ABC-modellen kopplat till hierarkier av effekter för 
att tolka vårt empiriska material. 

 
Empiri: Vi har använt oss av fokusgrupper där respondenterna är 

kaffekonsumenter uppdelade efter ålder och kommer från 
Lund och Stockholm. 

 
Slutsats: Slutsatserna av vår studie är att attityden till certifierat 

kaffe i överlag är positiv vilket förklaras med ett gott 
samvete till följd av en konsumtion. Intentionen är 
däremot svag på grund av att konsumenterna inte litar på 
att deras köp av certifierat kaffe kan göra skillnad för 
kaffeproduktionens problem. Ytterligare orsaker till den 
svaga intentionen kan förklaras med ett för högt pris, dålig 
smak och bristfällig marknadsföring. 

 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
Title: Certified coffee – An interpretive study in consumer 

behavior 
 
Seminar date:  17-01-2008 
 
Course:  FEK K01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credit 
Points (UCP) or ECTS-credits 

 
Authors:  Stina Redemo, Sofia Rehn och Richard Westerlind 
 
Advisor: Annette Cerne 
 
Kew words:  CSR, Certifications, Consumer Behavior, Attitude, 

Intention 
 
Purpose:  The purpose of our thesis is to identify attitudes and 

intentions that influence consumer behavior regarding 
certified coffee. We will interpret this with the support of 
consumer theories and consequently form consumer 
categories.   

   
Methodology:  The thesis is a qualitative study based on an interpretive 

approach, in the form of focus groups   
  

Theoretical perspectives:  The theories included in this study to support our 
empirical foundation are “The Theory of Planned 
Behavior”, the ABC model and the “Hierarchy of 
Effects”. 

 
Empirical foundation: The collection of data was achieved through focus groups 

wherein coffee consumers were divided into determined 
by their age. The participants came from Stockholm and 
Lund.  
 

Conclusions:  The conclusion of this study is that attitude toward 
certified coffee is, to a greater extent, positive. This 
positive attitude can be explained by consumers will to 
obtain a good conscience through consumption. However 
the intention is relatively low due to the fact that 
consumers don’t believe that their purchase of certified 
coffee would make a difference to the current problems 
within the coffee industry. Furthermore, a relatively higher 
price of the certifications, unsatisfying taste and 
insufficient marketing can also explain low intention. 
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1. Inledande kapitel 
 

1.1 Inledning 
 
Till följd av globaliseringen har världen förändrats. Produktionen är nu ofta 

fragmenterad mellan olika länder, kommunikationen har förenklats och utvecklats 

samtidigt som beroendet mellan länder förstärkts till följd av den ökade handeln.1 

Globaliseringen är inte enbart positiv utan risken finns att den även kan innebära ett 

hot mot redan fattiga länder genom en snedvriden välfärdsfördelning, med ökade 

klyftor och en större makt till multinationella företag som följd.2 Företag och 

regeringars intresse för att tillsammans bekämpa fattigdom och främja gemensamma 

miljömål har däremot ökat.3  

 

Konsumenter har nu möjlighet att uttrycka sina åsikter och ställningstaganden på ett 

djupare plan, via deras inköp, för att få ett gott samvete och göra en god gärning4. Till 

följd av konsumenters ökade efterfrågan har certifieringar införts på förpackningar i 

livsmedelsbutiken. Certifieringar används som ett bevis på ett företags sociala ansvar 

och fungerar som en förstärkning av inställningen till produkten. Genom certifieringar 

från externa organisationer erbjuds företagen ett sätt att garantera konsumenterna ett 

löfte.5 På grund av en bristande trovärdighet för kontrollen av hela produktionskedjan 

men även till följd av den groende kritiken mot certifieringar som system är frågan 

om certifieringarna har den effekt företagen hoppas på 6. Med certifieringar i denna 

studie inriktar vi oss på det ekologiska märket KRAV och märket Rättvisemärkt som 

bland annat står för ett socialt ansvar. 

 

Bakom historien om de 3,3 koppar kaffe vi svenskar dricker per dag döljer sig 

fattigdom, miljöförstöring och dåliga arbetsvillkor7. Marknaden för certifierat kaffe är 

på uppgång och företagen är inte sena att se potentialen,8 men hur ser konsumenters 

attityder till certifieringarna ut och deras intentioner att köpa dessa? 

                                                 
1 Norén, G. et al. Företagens roll i samhället, (2006), s. 3. 
2 ATTAC, hemsida. 
3 Norén, G. et al. Företagens roll i samhället, (2006), s 3. 
4 Edwards-Jones, G., Voting with yourTrolley, (2006), s 71. 
5 KRAV och Rättvisemärkt, hemsida. 
6 Edwards-Jones, G.,Voting with yourTrolley, (2006), s 73. 
7 Wrenfelt, P., Ekologiskt kvitto kaffe, (2007), s. 7. 
8 Edwards-Jones, G.,Voting with yourTrolley, (2006), sid.71-73 
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1.2 Bakgrund 
 

1.2.1 Miljöproblem relaterade till kaffeproduktion och odlare 
 
För att läsaren ska få en insikt i ämnet redogörs här kort för kaffeproduktionens 

problem för att skapa en förståelse för vad certifieringar avser förbättra. Produktionen 

av kaffe är ofta kantad av en mängd olika svårigheter, problem som rör 

arbetsförhållanden men även problem som leder till konsekvenser för miljön. På 

grund av sjunkande råvarupriser på kaffe på världsmarknaden har många producenter, 

vars kärnverksamhet är kaffe, drabbats av problem. Situationen är ofta så illa att 

inkomsten inte alltid täcker utgifterna för produktionen. Priset antas ha sjunkit till 

följd av det rådande gapet mellan utbud och efterfrågan. Produktionen stiger 

genomsnittligen 3,6 % årligen medan konsumtionen endast ökar med 1,5 %.9 

 

Kaffebönor är en flerårig gröda vilket gör det svårt att byta till alternativa grödor. 

Många producenter av kaffe är tungt skuldsatta och tar till narkotikaproduktion för att 

förbättra sin ekonomiska situation.10 Återförsäljarna av kaffe i i-länder tar en allt 

större del av vinsten. Idag överstiger återförsäljarnas försäljningssiffror 70 miljarder 

USD medan kaffeproducerande länder endast erhåller cirka 5,5 miljarder USD.11 

Arbetarna inom kaffeproduktionen arbetar ofta i en farlig miljö bland mängder av 

kemikalier. Lönerna är generellt sett låga, många arbetare saknar formell anställning 

och alltså även möjlighet till ett nationellt socialförsäkringssystem. Mycket har dock 

förbättrats på senare år tack vare krav från olika certifieringar och ett aktivt samarbete 

mellan fackföreningar.12  

 

Kaffeplantornas naturliga växtmiljö är i skuggan av högre träd. I syfte att öka 

effektiviteten har odlarna istället övergått till alternativa odlingssätt där fler plantor 

kan odlas på samma mängd mark, vilket lett till miljöproblem.13 Avskogning och 

jorderosion är vanliga konsekvenser av kaffeodlingar och utgör stora hot för miljön. 

Dumpning av organiskt avfall förekommer som leder till övergödning och syrefattig 

jord. Om avfallet dumpas i vattendrag förbrukar nedbrytningen syret i vattnet och 

                                                 
9 Osorio, N., The Global Coffee Crisis, (2002), s. 2. 
10 Ibid, s. 2. 
11 Ibid, s. 1. 
12 Bartholdson, Ö., Nordbrand, S., Kaffe från Brasilien, (2005), s 3. 
13 Eklöf, G., Lange, G., Rädda liv. Byt kaffe., (2006), s 5. 

 2



orsakar fiskdöd och miljöförstöringar.14 I stor utsträckning används 

besprutningsmedel som innehåller farliga ämnen15 vilka i Sverige länge varit 

förbjudna. Eftersom odlarna ofta inte är läskunniga förstår de inte varningstexten 

vilket kan få både negativa hälsoeffekter och dumpning av giftbehållare i naturen som 

följd.16 

 

1.3 Problemdiskussion 
 
Till följd av kaffeproduktionens problem har organisationer skapats som har som 

syfte att förbättra situationen både etiskt och ekologiskt genom certifieringar.17 Vi 

antar att det ligger i samhällets intresse att förbättra situationen och det är därför 

intressant att studera just kaffebranschen. Omgivningens krav på företagens sociala 

ansvar har ökat betydligt de senaste åren. Intressenter som media och politiker har en 

stor påverkan på företagen och har skapat en samhällsdebatt om miljöfrågor och 

situationen i tredje världen.18 Certifieringsorganisationer försöker uppmärksamma 

problemen hos konsumenterna genom bland annat information och marknadsföring. 

På så sätt skapas ett incitament hos företagen att utöka produktsortimentet av 

certifierat kaffe.19 

 

Om detta system som certifieringsföretagen använder sig av fungerar, vilket det råder 

delade meningar om,20 finns det all anledning för världen att övergå till ett certifierat 

kaffe. Om nu certifieringssystemet verkligen har en betydande genomslagskraft borde 

en hög efterfrågan av certifierat kaffe blivit en naturligt följd. Dock visar flertalet 

undersökningar som granskar konsumtionen av certifierade produkter att 

konsumtionsnivån är låg, i synnerhet i Sverige. En rapport med ett flertal kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar visar att det finns ett gap mellan konsumenters 

positiva attityder och deras konsumtion gällande ekologiska produkter. Resultaten av 

denna rapport redovisar att 50-70 % av konsumenterna har en positiv attityd men att 

konsumtionen bland dessa endast uppgår till 3 %.21 Detta gap bekräftas även av andra 

                                                 
14 Wrenfelt, P., Ekologiskt kvitto kaffe, (2007), s 11-15. 
15 Parakvat, disulfoton, 2,4-D, Endosulfan, m fl. 
16 Wrenfelt, P., Ekologiskt kvitto kaffe, (2007), s 22. 
17 Edwards-Jones, G.,,Voting with yourTrolley, (2006), s. 72. 
18 Qviberg, M., Sätt stopp för etikpratet, (2006). 
19 KRAV och Rättvisemärkt, hemsidan. 
20 Edwards-Jones, G.,Good Food?, (2006) s. 9. 
21 Konsumentverket Underlag för kommunikationsstrategi, (2006), s. 30. 
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undersökningar som har berört ämnet och kunskapen om varför situationen ser ut som 

den gör är begränsad.22 En undersökning som behandlar Rättvisemärkt visar även att 

ett liknande förhållande mellan den positiva attityden och konsumtionen existerar. I 

denna undersökning uppgår den positiva attityden till 77 % medan konsumtionen 

endast uppgår till 5 %.23 Konsumtionsandelen gällande enbart certifierat kaffe är 

naturligt betydligt lägre, 2 % 24 för Rättvisemärkt och 4 % 25 för KRAV.  

 

Detta gap har fångat vår uppmärksamhet och vi tror att detta även innebär stora 

problem för certifieringsföretagen. Det ligger i deras intresse att öka efterfrågan 

eftersom de annars riskerar att gå under. Uppenbarligen existerar någon omständighet 

som har skapat konsumenternas inkonsekvens och för att skapa en förståelse för de 

faktorer som påverkar konsumenternas tankemönster kan en kartläggning av dessa 

genomföras. Några av faktorerna som ingår i tankemönstret är konsumenters attityder 

till en produkt och intentionen att köpa denna.26  

 

Vidare kan en tolkning av beståndsdelarna bakom konsumentbeteende ge en djupare 

förståelse för hur konsumenter resonerar27. För att tydliggöra skillnader och 

paralleller kan kategorisering av konsumenterna användas. Detta kan underlätta för en 

framtida marknadsföring i samband med andra studier.  

                                                

 

1.4 Syfte 

 
Syftet med examensarbetet är att identifiera attityder och intentioner som ligger till 

grund för konsumentbeteenden gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av 

konsumentteorier ska vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. 

 

 
22 Konsumentverket, Konsumentverkets arbete att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel, (2005), s 12. 
23 Rättvisemärkt Varumärkesmätning 2007, (2007), s. 8. 
24 Rättvisemärkt, hemsida. 
25 Eklöf, G., Lange, G., Rädda liv. Byt kaffe., (2006), s 24. 
26 Ajzen, I., The Theory of Planned Behavior (1991), s. 179-212. 
27 Ibid. s. 179-212. 
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1.5 Avgränsning 

 
Eftersom det finns så många certifieringar har vi valt att endast behandla KRAV och 

Rättvisemärkt. Dessa certifieringar är några av de mest förekommande inom 

kaffebranschen, vilket är anledningen till att vi fokuserar på dem28. Datainsamlingen 

kommer att avgränsas till kaffekonsumenter boende i Lund och i Stockholm. 

Respondenterna som medverkar i undersökningen är uppdelade efter ålder. Vi har 

även valt att avgränsa teorierna som kommer att tillämpas vid analysen. I ”Theory of 

Planned Behavior” kommer vi inte att behandla begreppet beteende, vilket är den sista 

beståndsdelen i teorin. Vi utesluter denna del eftersom vi inte har som avsikt att titta 

närmare på om konsumenterna kommer att köpa certifierat kaffe eller inte. ABC-

modellen kopplat till hierarkier av effekter inkluderas i studien eftersom den 

behandlar begreppet attityd på ett mer utförligt sett.  

  

                                                 
28 Svensk kaffeinformation, hemsida 
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1.6 Tidigare gjorda studier 
 

Vi antar att det ligger i certifieringsföretagens intresse att själva utföra kontinuerliga 

marknadsundersökningar och vi har hittat många studier via deras publicerade 

rapporter. Dessa speglar ofta konsumenters attityder till certifieringarna generellt sett 

samt benägenheten till köp och inte kaffe i synnerhet.  

 

Inom marknadsföring har forskare inriktat sig på hur reklamen påverkat konsumenters 

köpbeteende och då går det att hitta information specifikt för kaffe i form av en 

certifierad produkt men inte en kvalitativ undersökning av attityderna och 

intentionerna gällande certifierat kaffet. 

 

Mängder av studier har genomförts angående vad företag kan vinna på att ägna sig åt 

CSR, fördelar och nackdelar, och även om situationen för kaffeodlarna. Detta område 

är intressant men vi ville hitta en smalare nisch som kunde bidra till en ny insikt i 

ämnet.  

 

Tidigare forskning i ämnet är utförd med hjälp av kvantitativa metoder. Efter en 

noggrann genomsökning har vi inte kunnat hitta någon tidigare gjord kvalitativ studie 

som berör just konsumenters attityder till certifieringar inom kaffebranschen.  

 

Vi har hittat en tidigare gjord uppsats vid Lunds Universitet vilken behandlar 

konsumenters inställningar till företags CSR engagemang generellt sett. Vid deras 

analys har modellen ”Theory of Reasoned Action” använts vilken är grunden till en 

av våra två modeller ”Theory of Planned Behavior”. Vi har inte hittat någon annan 

studie om certifieringar inom kaffebranschen som använder sig av sammankopplingen 

av våra två teorier vilket talar för det unika i vår undersökning. De viktigaste 

studierna vi hittat kan vid intresse tas del av i källförteckningen i bilaga 5. 
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1.7 Begreppsdefinitioner  
 

Nedan följer en uppställning av några av de begrepp som vi använder i detta arbete 

samt en medföljande beskrivning som förklarar hur vi använder begreppen.  

 

Konsumentbeteende: Begreppet innebär i vår studie hur en konsument planerar att 

handla i en given situation. Denna förklaring grundar sig i Theory of Planned 

Behavior. I teorin förklarar vi de olika komponenterna som leder till ett beteende 

närmare, vilka är influens, attityd och intention. 

 

Attityd: Vi definierar attityd som en individs inställning till utförandet av ett visst 

beteende. Begreppet ska betraktas som en beståndsdel i ABC-modellen samt Theory 

of Planned Behavior. 

 

Intention: Begreppet ska betraktas som en individs avsikt att genomföra ett visst 

beteende. Intention är en central del av Theory of Planned Behavior och vi använder 

begreppet i förhållande till modellen. 

 

Certifieringar: En märkning som garanterar att produkten uppfyller vissa krav. I vår 

studie syftar vi på Rättvisemärkt och KRAV. 

 

Corporate Social Responsibility (CSR): Företagets sociala ansvar. Närmare definition 

ges i teoriavsnittet, 3.1. 

 

Varumärke: I denna studie kommer begreppet varumärke vara synonymt med 

certifieringarna av kaffeprodukter, KRAV och Rättvisemärkt. Detta innebär att 

begreppet inte ska betraktas som en benämning på kaffeprodukter. 
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1.8 Certifieringar för CSR inom Kaffebranschen 
 

Olika certifieringar och märkningar har gjort att företag får en chans att bevisa deras 

sociala ansvar och miljöengagemang för konsumenterna. Kaffekonsumenter har en 

möjlighet att själva ta ställning till hur mycket ansvar de vill ta i frågor gällande miljö 

och etik29. Vi presenterar här kortfattat innebörden av två av de vanligaste 

certifieringarna för kaffe på den svenska marknaden, KRAV och Rättvisemärkt. 30 

1.8.1 KRAV 
 

KRAV är Sveriges miljömärke för ekologisk mat.  KRAV står 

för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och ett socialt ansvar. 

Produktionen av livsmedel ska ta så stor hänsyn till miljö och 

djur som möjligt utan användning av konstgödsel, kemiska 

bekämpningsmedel eller genmodifierande organismer (GMO). 

Märkta produkter ska följa EU:s regler för ekologisk produktion, 

EEG nr 2092/91 samt andra tillkommande regler. Företag, importörer och 

producenter kan certifieras genom att köpa en licens och därmed förbinder de sig till 

att kontinuerligt kontrolleras.31 

Figur 1. KRAV:s logotyp 
hämtad från krav.se 

 

Ekologiskt kaffe har ett högre råvarupris på världsmarknaden men för konsumenter är 

prisskillnaden marginell tack vare att återförsäljare brukar slå ut merkostnaden för det 

ekologiska kaffet på hela produktsortimentet. I Sverige känner 96 % av befolkningen 

till KRAV32 men i kaffesortimentet står däremot endast 5 % för KRAV-märkt.33  

 

Argumenten mot KRAV är också viktiga att lyfta fram. KRAV förbjuder användning 

av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel vilket leder till att skördarna totalt 

sett minskar på grund av sämre kvalitet. Globalt sett bidrar en högre konsumtion av 

ekologiskt odlade produkter till en lägre effektivitet och en högre kostnad för 

                                                 
29 Svensk kaffeinformation, hemsida. 
30 Ibid. 
31 KRAV, hemsida 
32 Ibid. 
33 Svensk kaffeinformation, hemsida  
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konsumenterna. Det blir särskilt fattig befolkning i utvecklingsländer som drabbas på 

grund av att deras lägre löner inte klarar det högre priset.34 

 

1.8.2 Rättvisemärkt 
 

Rättvisemärkt är ett socialt och etiskt märke som baseras på 

FN:s Global Compact och ILO:s grundläggande konventioner. 

Kraven för att bli certifierad berör barnarbete och 

diskriminering. Kraven gäller vidare att främja demokratin, 

organisationsrätten och miljöansvar i produktionen. Det är en 

märkning som garanterar förbättrade arbetsvillkor och 

livskvalitet för producenterna. När en odlare uppfyllt kraven 

garanteras han ett pris som överstiger produktionskostnaden 

oberoende av världsmarknadspriset. Dessutom delas en ytterligare premie ut som går 

till kooperativet35 och är till för att utveckla lokalsamhället lokalt och ekonomiskt.36 

Rättvisemärkt är den svenska representanten för det internationella Fairtrade 

Labelling organisation, FLO. I Sverige känner 64 % till rättvisemärkningen men 

endast 1 % av kaffekonsumtionen är rättvisemärkt.37 38 

Figur 2. Rättvisemärkts 
logotyp hämtad från 
rattvisemarkt.se 

 

Det råder delade meningar om huruvida rättvisemärkningen som system leder till en 

bättre eller sämre framtid för den enskilda kaffeodlaren. Den vanligaste kritiken pekar 

på att de sjunkande kaffepriserna på världsmarknaden till stor del beror på att utbudet 

av kaffe ökat på grund av certifieringsorganisationer som skyddar odlarna. Premien 

som Rättvisemärkt ger till odlarna fungerar i praktiken som en subvention som 

motiverar producenterna att stanna kvar i branschen, även om det redan finns för 

många odlare på marknaden. Det kan ge incitament för andra odlare att byta till kaffe. 

Detta kan leda till en ond cirkel där fler producenter leder till ett ännu lägre pris på 

kaffe, och då rättvisemärkta producenter garanteras ett pris över 

produktionskostnaden påverkas enbart de producenter som inte är rättvisemärkta. Det 

kan också leda till att produktivitetstakten i landet sjunker genom att arbetskraft blir 
                                                 
34 Svensson, H. KRAV gör maten dyrare SvD (2002) 
35 Eftersom kaffe nästan alltid produceras inom småskaligt jordbruk och producenterna inte har några anställda kan producenter 
bara rättvisemärkas om de går ihop i kooperativ.  
36 Rättvisemärkt, hemsida. 
37 Bonnedahl, K. et al. Ekonomi och Moral, (2007), kap. 4 
38 Rättvisemärkt, hemsida. 
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mindre rörlig.39 Det som är bra med rättvisemärkningen är att den fungerar som en 

försäkring mot prisfluktuationer på världsmarknaden vilket är en del av 

globaliseringen. De lokala odlarna är inte ekonomiskt beredda att möta 

globaliseringen och får då en garanti på att de får ett pris över 

produktionskostnaden.40 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Edwards-Jones, G., Voting with your trolley (2006) s. 72 
40 Åkerman, A. Blir världen bättre av att handla Rättvisemärkt (2007) 
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1.9 Disposition 

 

 
 

Inledning 

 
Teori 

 
Metod 

 
Empiri 

 
Analys 

 
Avslutande 
diskussion 

Inledningen: Avsnittet innehåller bakgrund och presentation 
av problemet. Vi presenterar studiens syfte och avgränsning. 
Här redogörs för begreppsdefinitioner, tidigare gjorda 
studier och slutligen ges en beskrivning av KRAV och 
Rättvisemärkt. 
 
Metod: Här presenteras hur vår studie utförts, vi motiverar 
val av ansats, metod och teorier. För att ge en djupare 
förståelse för hur vi arbetat fram resultatet berörs 
tillvägagångssättet. 
 
 
Teori: I teorin redogör vi för begreppet CSR, Theory of 
Planned Behavior och ABC-modellen vilka är till hjälp vid 
analysen och tolkningen av vårt empiriska material. 
 
 
Empiri: Här följer den generella översiktliga samman-
ställningen av vad våra fokusgrupper diskuterade och tyckte. 
Avsnittet är indelat i attityder och intentioner för att ge 
läsaren en överskådlig bild av materialet. Vidare redogör vi 
för om vi tror att fokusgrupperna påverkats av olika externa 
faktorer.  
 
Analys: Vi kommer inledningsvis att analysera det empiriska 
resultatet med hjälp av den teoretiska referensramen. Vi 
strävar efter att dra paralleller och lyfta fram skillnader 
mellan olika åldersgrupper. Vid uppställningen utgår vi från 
de influenser som skapar konsumenternas attityd och 
intention. I den andra delen följer en redogörelse för olika 
konsumentkategorier som vi kan urskilja. 
 
Avslutande diskussion:  
I detta avsnitt besvarar vi syftet med examensarbetet genom 
en kort redogörelse för vad vi har kommit fram till och vad vi 
kan dra för slutsats av resultatet. Vidare förklarar vi hur 
resultatet kan användas och sedan kritiserar vi vårt eget 
examensarbete. Slutligen presenterar vi förslag på fortsatt 
studie. 

Figur 3. Disposition 
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2. Metod 
_____________________________________________________________________ 

Här presenteras hur vår studie utförts, vi motiverar val av ansats, metod och teorier. 

För att ge en djupare förståelse för hur vi arbetat fram resultatet berörs 

tillvägagångssättet. 

_____________________________________________________________________ 

 

2.1 Angreppssätt 
 

2.1.1 Val av ansats  
 
Ett tolkningsperspektiv bygger på förståelse och tolkning och vi anser att det är den 

bäst lämpade ansatsen med hänsyn till vårt ämne och syfte. Detta perspektiv 

behandlar den sociala verkligheten enligt konstruktionism vilket är en verklighet som 

är ett resultat av en social interaktion. Det passar vår undersökning eftersom vi ska 

granska hur människor konstruerar och tolkar sin verklighet.41 Det är främst en 

förståelse av konsumenters attityder till certifierat kaffe och dess intentioner att köpa 

detta som studien ämnar finna ett svar på, men den ska även försöka beskriva 

förklaringar till varför konsumenterna har denna inställning. Det är rationellt att utgå 

från detta perspektiv eftersom vi också valt fokusgrupper som metod. Dessa grundas 

på socialinteraktion och hermeneutik, vilket behandlar teorier och metoder i samband 

med tolkningar av människors handlingar.42  

2.1.2 Val av metod  
 
Datainsamlingen kommer att genomföras med en kvalitativ metod eftersom 

undersökningen avser att skapa en djupare förståelse för de attityder och intentioner 

konsumenter har. Studien ska försöka skapa en klarhet inom ämnet samt en nyanserad 

beskrivning av konsumenternas beteende. Eftersom kvantitativa studier är mer ytliga 

kan inte sambandet mellan individen och kontexten undersökas i lika stor utsträckning 

som vid ett kvalitativt tillvägagångssätt.43 

 

                                                 
41 Jacobsen, D., Vad, hur och varför?, (2002), s 32-3. 
42 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005), s 29-35. 
43 Jacobsen, D., Vad, hur och varför?, (2002), s. 145,147. 
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Närhet till uppgiftslämnarna är en fördel med en kvalitativ metod, eftersom det 

möjliggör en granskning av individens syn och förhållningssätt till verkligheten på ett 

mer djupgående sätt. Däremot påverkas objektiviteten av denna närhet. Vidare kan det 

tilläggas att metoden lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika i situationen 

vilket eftersträvas i denna studie. Detta innebär att informationen blir nyanserad och 

därmed inkluderar det specifika hos konsumenterna. Det negativa gällande 

insamlingen av denna utförliga information är att processen blir mycket 

resurskrävande. Den tar lång tid att genomföra och det händer ofta att 

bortprioriteringar måste göras vilket leder till att djupet på intervjuerna föredras 

framför antalet intervjuer. Att få respondenternas perspektiv gällande företeelsen 

istället för att de tar ställning till en strukturerad ram är väsentligt eftersom studien 

söker uppgiftslämnarnas öppna åsikter, vilket inte kan uppnås via fasta strukturer44. 

Denna öppenhet leder till att studien även har en större möjlighet att få en hög intern 

giltighet, det vill säga att undersökningen erhåller den ”riktiga” förståelsen eftersom 

uppgiftslämnarna själva lägger grunden för den information som registreras.45 

 

Ytterligare en anledning till att studien kommer att vara av kvalitativ natur är den 

flexibla strukturen vilken den utmärks av. Det är komplicerat att förutsäga hur väl det 

initiala upplägget vid datainsamlingen kan besvara syftet med arbetet, vilket innebär 

att justeringar i genomförandet kan bli aktuella. Det ska tilläggas att det kan vara 

negativt att ha en flexibel inställning eftersom ny information kontinuerligt dyker upp 

vilket innebär att problemställningen kan vara i behov av radikal förändring och 

därmed att undersökningen inte uppfyller det som initialt var syftet. Andra nackdelar 

är komplexiteten som medföljer analysen av data. Det är inte endast mängden av data 

som behandlar de olika nyanserna och åsikterna som är problematiskt att bearbeta 

utan även arbetet med kategoriseringen av information eftersom den genomgår flera 

tolkningsnivåer. Detta kan innebära att centrala åsikter blir felaktigt tolkade. En 

utmärkande negativ aspekt av kvalitativa studier är problemet med representativitet 

eftersom endast ett fåtal individer medverkar och detta resulterar i ett 

generaliseringsproblem46. 47    

 

                                                 
44 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005), s 322-3. 
45 Jacobsen, D., Vad, hur och varför?, (2002), s 142-5. 
46 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005), s 318-20. 
47 Jacobsen, D., Vad, hur och varför?, (2002), s 142-5. 
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2.1.3 Val av kvalitativ undersökning  

 
De vanligaste typerna av undersökningsformer inom kvalitativ metod är individuella 

intervjuer, fokusgrupper, observation och dokumentanalys. Efter en närmare 

genomgång av dessa drog vi slutsatsen att observation och dokumentanalys direkt 

kunde uteslutas på grund av att de inte lämpar sig för det syfte denna studie har. 

Observationer tillämpas vid undersökningen av individers faktiska agerande i en viss 

kontext vilket skulle ha varit aktuellt vid en studie om köpbeteendet och 

dokumentanalyser granskar redan befintliga dokument gällande hur andra tidigare 

tolkat situationer. 48 

 

Individuella intervjuer är lämpliga när få enheter undersöks, och när den enskilde 

individens åsikter och tolkningar ska lyftas fram.49 Detta är förvisso i enighet med 

den information som studien efterlyser, men bedömningen av de olika metodernas 

egenskaper har lett till att denna insamlingsform inte kommer att tillämpas. Denna 

form av kvalitativ metod utesluts främst av anledningen att den inte fullständigt kan 

uppfylla det syfte arbetet har. Grunden till detta är avsaknaden av en socialinteraktion 

mellan olika parter i den enskilda intervjun. Det är inte endast förståelsen av enskilda 

individers attityder och intentioner som studien söker utan även interaktion mellan 

dem samt hur detta i sin tur möjligtvis påverkar åsikter och inställningar. 50 

 

Ytterligare en anledning till att intervjuer inte tillämpas är komplexitetsproblemet 

samt att de är mer resurskrävande än fokusgrupper. I detta fall skapar dessa negativa 

aspekter ett problem eftersom undersökningen är ett kortare akademiskt arbete. Detta 

kan innebära att undersökningen eventuellt inte möter kraven på representativitet på 

grund av att den givna tidsramen för arbetet begränsar antalet medverkande. Denna 

problematik kan hanteras på ett mer fördelaktigt sätt genom att istället tillämpa 

fokusgrupper. 51 

 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som är en form av intervjuer som utförs i 

grupp. Fördelen med fokusgrupper är gruppdynamiken som kan uppstå genom att 

                                                 
48 Jacobsen, D., Vad, hur och varför? (2002), s 57, 180-6. 
49 Ibid, s 160. 
50 Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, (2005), s 399. 
51 Jacobsen, D., Vad, hur och varför? (2002), s 143-4. 

 14



flera individer diskuterar med varandra. Med hjälp av denna har vi möjlighet att få 

fram information om hur de reagerar på varandras åsikter och de kan komma fram till 

saker gemensamt.52 Fokusgrupper kräver en mindre planerad struktur, i jämförelse 

med den individuella intervjun behöver vi inte motivera en person till att prata då 

diskussion tenderar att komma av sig själv. Med fokusgrupper kan ämnen lyftas fram 

till ytan som vi med individuella intervjuer kanske hade missat. Interaktionen mellan 

deltagarna kan leda till en djupare insikt i ämnet.53 Metoden lyfter fram varför 

konsumenter har en viss synpunkt, inte bara vilken synpunkt de har. I vårt fall är vi 

intresserade av vad olika åldersgrupper tycker. Våra grupper består av unga vuxna, 

vuxna, medelålders och pensionärer. Fokusgrupper är motiverade då ett handlande 

eller en motivation ska undersökas. Eftersom gruppmedlemmarna förhoppningsvis 

kommer att anstränga sig för att förstå varandra kommer vi också att bli hjälpta att 

förstå dem.54 Genom interaktion med varandra vill vi skapa en diskussion och reda ut 

om det finns ett mönster i vad olika åldersgrupper har för attityder till certifieringar 

och intentioner att köpa dessa. 

 

Begränsningarna med denna metod är risken att tappa kontrollen över situationen 

genom att gruppen blir för dominerande och diskuterar andra ämnen än det aktuella.55 

Gruppeffekten kan också utgöra den största nackdelen med denna metod på grund av 

den påverkan som de medverkande har på varandra. Det finns ett visst grupptryck i 

alla former av grupper som leder till att människor kanske svarar annorlunda än 

beräknat. Vissa medverkande är mer dominanta än andra. De kan med hjälp av 

nedvärderande argument och kroppsspråk trycka ner andra medverkandes åsikter så 

att de inte kommer upp i ljuset. Om gruppen är för stor blir också blyga 

medverkandes åsikter svåra att få fram.56  

 

                                                 
52 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 39. 
53 Ibid, s. 39. 
54 Morgan, D i Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 40. 
55 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 46. 
56 Ibid, s. 50. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Fokusgrupperna 
 
Vi har valt att dela in fokusgrupperna efter ålderskategorier för att skapa en viss 

samhörighet mellan deltagarna vilket främjar gruppdynamiken positivt.57 Vi kommer 

att använda oss av fyra olika grupper med ungefär sex personer i varje. Grupperna 

kommer vi i fortsättningen att namnge för att förenkla för läsaren. 

 

• 20-30 år ”unga vuxna” 

• 30-45 år ”vuxna” 

• 45-65 år ”medelålders” 

• 65+ ”pensionärer” 

 

Vi har valt att använda oss av olika miljöer för alla fyra fokusgrupper. De unga vuxna 

kommer att samlas i en artificiell omgivning, i undersökarnas miljö där det finns en 

lugn atmosfär och där vi bestämt förutsättningarna. De vuxna, medelålders och 

pensionärerna samlas istället i en naturlig miljö vilket skapar mer trygghet men risken 

är stor att de ändrar sitt beteende i en miljö om de inte känner sig hemma. Dessvärre 

kan externa faktorer påverka grupper i en naturlig miljö eftersom den inte är 

kontrollerad av oss. Vi är medvetna om att olika miljöer påverkar diskussionen olika 

och det är något vi kommer beakta i analysen.58 

 

Vi erbjuder respondenterna fika med certifierat kaffe och bullar som ersättning för 

deras deltagande. Dessutom planerar vi att efter diskussionen ha en tävling med ett 

paket certifierat kaffe som vinst. Bristen på ekonomisk ersättning kan innebära 

problem med att rekrytera tillräckligt med respondenter men eftersom vi inte ser ett 

behov av en kvantitativt omfattande grupp människor ser vi det som tillräckligt. 

 

Diskussionen inleds med en kort enkät vilken bland annat innehåller illustrationer av 

KRAV och Rättvisemärkts logotyper. I denna enkät kommer frågor om Rättvisemärkt 

att vara uppställda innan frågor om KRAV eftersom den allmänna kännedomen om 
                                                 
57 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s 51. 
58 Jacobsen, D., Vad, hur och varför?, (2002), s 271. 
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KRAV är mer omfattande än den om Rättvisemärkt.59 Dessutom innehåller KRAV-

logotypen namnet på certifieringen. Om respondenterna känner igen KRAV-

märkningen kan det påverka svaren gällande Rättvisemärkt, eftersom det är möjligt 

att de finner ett samband mellan betydelsen av KRAV och Rättvisemärkt. Vi har även 

exkluderat själva företagsnamnet i Rättvisemärktlogotypen för att undvika ytterligare 

påverkan på respondenten. Vi vill undersöka kännedomen och attityden till 

märkningarna för att sedan kunna bedöma om de ändrat sina åsikter till följd av 

grupptrycket, stimulusmaterialet eller fokusgruppen i sig. 

 

En kort presentation av oss görs i början av diskussionen samt en redogörelse för de 

regler som gäller under fokusgruppen. Innan fokusgruppen sedan startar kommer vi 

att använda oss av ett visst stimulusmaterial. En film om Rättvisemärkt kommer att 

visas och två korta presentationer som behandlar KRAV-märket samt problemen 

inom kaffeproduktionen kommer att göras. Detta för att det är viktigt att alla i 

gruppen har en viss kunskapsnivå om ämnet i startskedet, så att diskussionen kan 

fortsätta på ett intressant sätt. Att alla är på en liknande kunskapsnivå bidrar till en 

bättre dynamik inom gruppen. Informationen som vi har valt att presentera ger en 

relativt positiv bild av certifieringarna vilket kan få en ledande konsekvens men vi 

antar att om respondenterna har stött på kritik mot dessa certifieringar kommer detta 

att komma fram under diskussionens gång eftersom frågor om deras negativa åsikter 

kommer att ställas. Vår intervjuguide är ganska ifrågasättande och detta anser vi 

kommer att kompensera för den något partiska inledningen.60 

 

Vårt mål är att utföra så ostrukturerade fokusgrupper som möjligt men med en 

intervjuguide som hjälp vid behov. Eftersom vi har en mycket större kunskap och 

kännedom i ämnet tror vi att risken för att vi ställer ledande frågor vid en strukturerad 

fokusgrupp är stor. Om gruppdeltagarna däremot lämnar ämnet så kommer 

moderatorn att rycka in och leda in diskussionen på rätt spår.61 Intervjuguiden ska 

användas som ett stöd om gruppen inte kommer framåt i diskussionen eller om de går 

utanför ämnet och många av frågorna kommer inte att ställas av moderatorn om 

gruppen kommer in på ämnet själva.  

 
                                                 
59 KRAV och Rättvisemärkt, hemsida 
60 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 66. 
61 Ibid, s 45. 
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Två av oss kommer att fungera som observatörer under diskussionerna för att 

anteckna vad som uppfattas vara av värde i form av diskussion, ansiktsuttryck och 

gester. Vi filmar även diskussionerna om vi skulle behöva verifiera uppgifter. Vi är 

medvetna om att detta kan ha en negativ inverkan på gruppen på grund av att två 

personer som är med enbart för att iaktta och anteckna kan hämma respondenterna.62 

För att eliminera att detta inverkar på vårt resultat kommer observatörerna placeras 

sittandes vid samma bord så att de upplevs mer som en del av gruppen och inte som 

några övervakare. Vi planerar att göra en anteckningsbaserad analys och en 

fullständig transkription av det insamlade materialet anser vi inte aktuellt.63  

2.2.2 Val av teori  

 
Vi har valt att främst tillämpa ”Theory of Planned Behavior” som verktyg i denna 

undersökning eftersom vi anser att modellen ger en tydlig bild av de bakomliggande 

faktorerna som formar en individs intention och följaktligen dess beteende. Vi 

kommer även att undersöka konsumenters attityder. Förvisso berörs attityd av TPB 

men då vi ska gå in djupare på konsumenters attityd har vi valt att komplettera med 

ABC-modellen.  Denna modell fokuserar enbart på attityder och dess komponenter. 

 

2.2.3 Val av analysmetod 
 
Befintliga metoder för fokusgruppsanalys är inte utformade som bestämda mallar 

vilket innebär att vi har friheten att modifiera dessa så att de är anpassade efter 

studiens syfte och insamlade empiri. Analysen i denna studie kommer därför främst 

att struktureras som en innehållsanalys som följer en systematisk sekventiell process. 

En positiv egenskap av innehållsanalysen är att den ger en klar översikt av materialet, 

den underlättar urskiljandet av trender, mönster och tendenser. Undersökaren har 

möjlighet att enkelt granska återkommande teman samt om uppgiftslämnarna är 

konsekventa eller om de ändrar sina resonemang under diskussionens gång.64 

 
Analysen är utformad efter följande sekventiella process som fungerar som ett 

protokoll över analysen: 65 

                                                 
62 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 77. 
63 Ibid, s. 85. 
64 Ibid, s. 87, 94. 
65 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s. 88-9. 
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• Separat sammanställning av fokusgrupperna 
• Generell översiktlig sammanställning 
• Kodning och indelning 
• Identifiering av eventuella mönster och trender 

 
Det är fördelaktigt att genomföra analysen parallellt med datainsamlingen. I denna 

undersökning kommer vi att göra så vid den separata sammanställningen av 

fokusgrupper men inte den del av analysen som berör identifieringen av mönster och 

trender. Genom att följa denna parallella process kan undersökaren anpassa 

intervjuguiden och fokusera på de mer givande frågorna och ämnena i de senare 

fokusgrupperna samt utesluta de obetydliga. Nackdelen är att objektiviteten blir 

lidande samt att den första fokusgruppen inte är upplagd på identiskt sätt som den 

sista fokusgruppen vilket kan få konsekvenser på resultatet. Dessa förändringar vi 

eventuellt kommer att genomföra är inte tänkta att vara så omfattande utan är bara till 

för små förbättringar av metoden.66 

 

Analysarbetet inleds med fördel av en översiktsanalys eftersom den underlättar 

identifieringen av ämnen och teman. Detta innebär att undersökaren enkelt kan 

kartlägga och gruppera materialet som respondenterna har diskuterat samt det som de 

inte har berört. De kategorier som fastställs kan utvecklas till mer generella analytiska 

ramverk som är relevanta även utanför de sammanhang de ursprungligen utgår från. 

Det är däremot svårt att uppnå denna allmänna relevans.67  

 

Vid kodning och indelning av materialet kommer kontexterna av uttalanden att 

beaktas. Med detta menas till exempel sättet någon uttrycker sig på och vilka 

associationer som används. Detta innebär även att noteringar bör göras av citat, 

ändrade åsikter och frågor. Specifika och personliga reflektioner är mer betydelsefulla 

än uttalanden som baseras på hypoteser och vaga föreställningar. Analysen kommer 

även att ta hänsyn till hur väl deltagarnas åsikter stämmer överens internt vilket kan 

fastställas genom att identifiera dominanta personer, förändrade åsikter och tystlåtna 

individer.68 

 

                                                 
66 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s 88. 
67 Ibid, s. 92-3. 
68 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s 94-5. 
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Målet med analysen är att försöka fördjupa förståelsen för om konsumenters attityder 

och intentioner och försöka kategorisera olika konsumentkategorier. Det är genom de 

mönster och trender som framkommer som det är möjligt att jämföra och klarlägga 

kontraster mellan fokusgrupperna samt de teorier som är inkluderade vid analysen. 

Det bör tilläggas att det förmodligen inte är möjligt att tolka alla de utmärkande 

företeelserna som framgår i grupperna. Analysen kommer att vara av en tolkande 

ansats eftersom syftet med undersökningen är att öka förståelsen för konsumenternas 

inställning. Denna analysnivå är delvis baserad på en beskrivande analys, vilken 

endast består av en sammanställning av uppgiftslämnarnas kommentarer och 

åsikter.69  

 

                                                 
69 Wibeck, V., Fokusgrupper, (2000), s 97-8. 
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3. TEORI  
 
_____________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt presenterar vi de olika teorier vi använder oss av för att kunna förstå 

och analysera de resultat de empiriska studierna leder till.  Först ger vi en förklaring 

till begreppet CSR för att ge läsaren en förståelse för definitionen. Därefter kommer 

vi att presentera Theory of Planned Behavior som beskriver konsumenters attityder 

och intentioner som vi sedan kommer tillämpa i analysen. Vi kompletterar denna teori 

med ABC-modellen för en mer djupgående syn på attityderna. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 
 
Corporate Social Responsibility började det skrivas om redan på 50-talet i USA 70 och 

detta har nu utvecklats till en global trend i företagsvärlden.71 Redan 1953 gav 

Howard R. Bowen, vanligtvis omtalad som ”the father of CSR” ut boken ”Social 

Responsibilities of the Businessman” vilken markerade början på den moderna eran 

av CSR. Han ställde sig frågan “What responsibilities to society may businessmen 

reasonably be expected to assume?” och debatten kunde sätta igång.72 

 

Dock skulle mycket hända under årens lopp. Under 60-talet dök en stark vilja att 

definiera begreppet Social Responsibility (SR) upp, och fler forskare intresserade sig 

för ämnet. På 70-talet delades begreppet SR för första gången upp i Corporate Social 

Performance och CSR och på 1980-talet bedrevs djupare forskning inom området 

istället för definitioner. CSR förknippas ibland med bland annat företagsetik vilket i 

stort sett är samma sak även om begreppen står för olika delar av samma område.73 

 

Vi har valt att använda oss av Keith Davis definition av CSR från 1973 för att vi anser 

att det ger en tydlig och övergripande bild av begreppet CSR. 

 

                                                 
70 Carroll, A., Corporate Social Responsibility, (1999), s. 268 
71 Sahlin-Andersson, K., Coporate social responsibility: a trend and a movement, (2006), s. 595 
72 Carroll, A., Corporate Social Responsibility, (1999), s. 269-70 
73 Ibid, s. 269, 279, 284-5 
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”…CSR refers to the firm’s consideration of, and response to, issues 

beyond the narrow economic, technical, and legal requirements of the 

firm. It is the firm’s obligation to evaluate in its decision-making 

process the effects of its decisions on the external social system in a 

manner that will accomplish social benefits along with the traditional 

economic gains which the firm seeks. It means that social responsibility 

begins where the law ends. A firm is not being socially responsible if it 

merely complies with the minimum requirements of the law, because 

this is what any good citizen would do.”74  

 

Företag har både moraliska och finansiella incitament att ägna sig åt CSR. Genom 

CSR blir ett företag mer konkurrenskraftigt, stabilt och attraktivt för både 

konsumenter och arbetstagare. Det kan också leda till högre investeringar i företaget 

och bättre relationer med intressenter.75 

 
En förklaring till varför företag kan dra nytta av att använda sig av CSR i form av 

exempelvis certifieringar i sin marknadsföring och kommunikation kan ges med 

grund i intressentteorin. En viktig intressent är konsumenten men det finns även andra 

betydelsefulla aktörer i företagets omgivning som påverkar företagets beslut och 

värderingar. Företagets primära intressenter vilka är avgörande för företagets 

överlevnad består av företagets ägare, anställda, leverantörer och kunder och övriga 

intressenter omfattar bland annat myndigheter, intresseorganisationer, 

fackorganisationer och media.76 Dessa intressenters karaktärsdrag, normer och 

maktrelation till företaget avgör företagets framtid.77 Vi har valt ut en av dessa 

intressenter, vi vill se på konsumenternas syn på certifieringarna.  

 
Däremot existerar kritik mot CSR som grundar sig på att företagens CSR-

engagemang främst beror på att öka deras vinst.78 Staten borde axla ansvaret för 

samhällets problem och utforma lagar samt regleringar som ser till att vinstdrivande 

företag inte bedriver verksamhet som strider mot samhällets intressen. Ett företag som 

                                                 
74 Davis, K. i Carroll, A., Corporate Social Responsibility, (1999), s. 277  
75 CSR Europe, hemsida 
76 Maignan, I et al. A stakeholder model for implementing CSR in marketing, (2005), s. 958-9. 
77 Maignan, I et al. Corporate Social Responsibility and Marketing: an Integrative framework, (2004) s. 4. 
78 Friedman, M. i The Economist,  In the Search of the Good Company, (2007), s. 74.  
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hävdar att det engagerar sig ansvarsfullt arbetar enligt kritikerna endast ytligt med 

samhällsmässiga problem och därmed lurar de indirekt allmänheten. Detta hämmar 

den politiska processen och de reformer som ämnar förbättra samhällssituationen. 

Vidare betonar kritikerna att CSR skulle vara överflödigt om politiker och 

medborgare verkligen tog sitt ansvar. 79 

                                                 
79 Reich, R. i The Economist, In the Search of the Good Company, (2007), s. 74. 
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3.2 Konsumentteorier 
 

”Theory of Reasoned Action”, även benämnd TORA, utvecklades av Ajzen och 

Fishbein 1975, denna behandlar intentioner som en central faktor samt som länken 

mellan beteende och attityder. Ajzen saknade en infallsvinkel som hanterar 

incomplete volitional control, beteenden där människor inte har fullständig kontroll 

över sin vilja. Därför utvecklades ”Theory of Planned Behavior” (1980) vilket i 

fortsättningen även kommer att betecknas TPB. 80 En fullständig och mer detaljerad 

modell av TPB kan hittas i bilaga 1. Vi har valt att använda oss av en förkortad 

modell av TPB som endast beskriver intentionen eftersom den fullständiga modellen 

inte kommer att användas i analysen. 

 

Den centrala delen i modellen TPB är de direkta faktorerna bakom intention81, vilka 

är mer djupgående beskrivna under rubriken intention. Som tidigare nämnts är 

attityden avgörande för hur konsumentens intention ser ut, därför inkluderas ABC-

modellen och dess vidareutvecklingar som ett komplement i syfte att ge en djupare 

förståelse av konsumentattityder.   

 

Teoriavsnittet är indelat i tre moment som innefattar de olika stegen influens, attityd 

och intention som beskrivs genom TPB- och ABC-modellen. För att ge läsaren en 

tydligare bild av hur vi kommer att använda oss av teorierna illustrerar vi 

uppställningen av vårt teoriavsnitt i Figur 3, här är även beståndsdelarna översatta till 

svenska. I fortsättningen använder vi oss av de svenska översättningarna. Begreppen i 

ABC-modellen är däremot inte översatta i resten av studien då denna inte längre 

skulle ge skäl för sitt namn. 

                                                 
80 Ajzen, I., The Theory of Planned Behavior, (1991), s 181. 
81 Ibid, s. 181. 
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Influens 

 
• Individual (individuell) 
• Information (information) 
• Social (social) 

 
• Referensgrupper 

 

 Influenserna  leder  till  Attityd  
 

 
Attityd 

ABC-modell: 
 

• Affective (känslosam) 
• Behavior (beteende) 
• Cognition (tanke) 

 
Hierarkier av effekter: 
 

• The standard learning hierarchy (standardinlärning) 
• Low involvment hierarchy (låginvolvering) 
• Experiential hierarchy (empirisk) 

 
Engagemang 
 

• Compliance (medgivenhet) 
• Indentification (identifikation) 
• Internalization (internalisering) 

 
Intention 

 

Attityd leder till Intention 

Theory of Planned Behavior 
 

• Attitude towards the behavior (attityd till beteendet) 
• Subjective norm (subjektiv norm) 
• Perceived behavioral control (uppfattad beteendekontroll) 
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3.2.1 Influens 
 

Konsumenter influeras av bland annat de kulturer och samhällen som de lever i, nivån 

på utbildningen de har, normer och värderingar samt media och företagens försök att 

fånga deras intresse. Dessa faktorer är några av de influenser som slutligen påverkar 

deras beslut vid val av produkter. I TPB är dessa faktorer indelade i tre olika 

kategorier; individuella, sociala och informationsfaktorer. En betydelsefull form av 

influens gestaltas genom referensgrupper som är en verklig eller föreställd individ 

eller grupp som har ett särskilt inflytande på en konsuments värderingar, mål och 

beteende82. Varje individ har en uppsättning av olika referensgrupper vilket innebär 

att varje konsuments situation är unik. Däremot är den sammansatta och överskådliga 

bilden av referensgrupper ofta gemensam för ett flertal individer.83 

3.2.2 Attityd 
 
Varumärken är inte enbart en konstruktion av namn, logotyper och symboler vilka har 

som syfte att skapa ett igenkännande hos konsumenterna och särskiljas från andra 

märken inom branschen. Det föreligger även budskap eller associationer som 

företaget bakom varumärket försöker kommunicera ut till marknaden. Oavsett om det 

är medvetet eller ej tar konsumenten ställning till varumärket vilket följaktligen avgör 

attityden till märket. Attityder kan vara svåra att konkretisera eftersom konsumenter 

har varierande beteendemönster beroende på varumärket eller produkten.84 

 

Enligt Michael Solomon et al. är attityd gällande konsumentbeteende ”en varaktig  

och generell utvärdering av personer, objekt, reklam eller angelägenheter”.85 

 

En allmänt vedertagen modell som behandlar begreppet attityd är ABC-modellen 86. 

Modellen består av tre komponenter vilka kartlägger konsumenters kunskap, känslor 

och agerande gentemot en produkt eller ett varumärke. Dessa komponenter är: 

 

 

                                                 
82 Whan Park, C et al. Students and housewives: Differences in susceptibility to reference group influence, (1977) i Solomon, M. 
et al. Consumer Behaviour, (2006),  s. 350. 
83 Solomon, M. et al. Consumer Behaviour, (2006),  s. 350. 
84 Ibid, s. 138. 
85 Ibid, s. 138. 
86 Ibid, s. 140-3. 
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• Affect – konsumentens känslor för ett objekt  

• Behavior – konsumentens avsikter bakom ett agerande beträffande ett objekt   

• Cognition – antaganden som konsumenten har om ett objekt 

 

Attitydkomponenterna är viktiga vid kartläggningen av konsumenters inställning till 

ett varumärke och produkten i sig. Betydelsen av denna varierar beroende på 

konsumenters intresse gentemot varumärket och produkten. För att förklara denna 

skillnad och belysa relationen mellan komponenterna och deras relativa effekt, har 

forskare inom området upprättat modellen Hierarkier av effekter. Modellen består av 

tre olika hierarkier; standardinlärning, låginvolvering och empirisk. Varje hierarki 

specificerar attitydkomponenterna som en sekvens av steg fram till en individs 

attityd.87 

 

Standardinlärning förklarar en process vid köp av produkter som innebär ett relativt 

högt engagemang från konsumenten. I detta fall har individen, efter ett längre 

överläggande mellan olika alternativ (cognition), skapat en relation till varumärket 

(affect) och beslutat att genomföra köpet (behavior). Detta led i attitydskapande 

genererar ofta en hög lojalitet till varumärket men eftersom individen aktivt söker 

information om företaget, förutsätter detta att företaget har en välutformad image.88   

 

Konsumenter som genomför ett köp utan att noga överväga olika alternativ följer en 

låginvolveringshierarki. Konsumenten har inga starka preferenser före köptillfället 

utan kan först senare utvärdera känslorna om varumärket. Ledet går från cognition till 

behavior och vidare till affect. Varumärken som faller under denna kategori har inte 

egenskaper som kan forma någon betydlig relation till konsumenten vilket kan 

innebära att marknadsföringen av produkten saknar genomslagskraft. Det existerar 

inte ett behov av att engagera sig vid köptillfället. Detta skapar något som kallas för 

involveringsparadox vilket innebär att produkter som konsumenten anser vara 

oviktiga ofta ökar vikten av att utforma effektiv marknadsföringsstimulus.89  

 

                                                 
87 Solomon, M. et al. Consumer Behaviour, (2006), s. 140-3. 
88 Ibid, s. 140-1. 
89 Ibid, s. 141-2. 
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Empirisk hierarki utgår från tanken att konsumenten reagerar emotionellt vid köp. 

Individens attityd till ett varumärke blir tidigt influerat av exempelvis 

reklamkampanjer som påverkar beslutet. Det skapas starka känslor för varumärket 

(affect) och individen agerar utifrån dessa (behavior). Konsumenten får en 

uppfattning av produkten efter köptillfället och produktupplevelsen leder i sin tur till 

individens uppfattning av varumärket (cognition).90        

 
Förutom att utvärdera de effekter och hierarkier som formar konsumentattityden, är 

det fördelaktigt att även granska graden av engagemang som individen investerar i 

processen. Den lägsta graden är medgivenhet vilket är en ytlig relation till 

varumärket. Detta innebär att konsumenten följer andras preferenser i syfte att uppnå 

acceptans inom gruppen. Det kan även bero på situationen som konsumenten befinner 

sig i, till exempel att välja ett substitut om varumärket som föredragits inte är 

tillgängligt. En högre grad av engagemang är identifikation vilket innebär att 

konsumenten vill efterlikna en individ eller grupp vars beteende eller personlighet är 

något de idoliserar. Den högsta graden av engagemang kan urskiljas när konsumenten 

har integrerat varumärket med sina värderingar vilket sker via en internalisering. 

Dessa attityder är nästintill omöjliga att förändra eftersom individen kan beskrivas 

vara extremt lojal till varumärket samt har etablerat nostalgiska förbindelser till det. 91 

3.2.3 Intention 
 
En individs intention förklaras som avsikten att handla på ett visst sätt enligt TPB-

modellen. Detta samband är illustrerat i figur 4. Attityd till beteendet behandlar hur en 

person betraktar och utvärderar ett beteende positivt eller negativt. En persons sociala 

känslighet och upplevelse av det sociala trycket utgör subjektiv norm. Hur personen 

slutligen uppfattar situationen faller under uppfattad beteendekontroll. Genom att 

djupare granska varje komponent som ligger till grund för intentionen kan förståelse 

skapas om varför en person har avsikten att genomföra ett framtida beteende. 92 

 

                                                 
90 Solomon, M. et al. Consumer Behaviour, (2006),  s 142-3. 
91 Ibid, s. 145. 
92 Ajzen, I., The Theory of Planned Behavior, (1991), s. 181-4. 

 28



Attitude 
toward the 
behavior 

Subjective 

 
Figur 4. Theory of Planned Behavior, fokuserad på komponenterna omkring intention.93 
 

Attityd till beteendet 
 

Denna del i modellen fokuserar på om en individ drar nytta eller förlorar på utfallet av 

ett beteende, det vill säga om det leder till en positiv eller negativ konsekvens.94 

Information om huruvida en konsument kan tänka sig att handla på ett visst sätt anses 

dock vara mer värdefull än information gällande personens attityd till ett givet 

objekt95. För en marknadsförare är information av denna typ mycket användbar för att 

kunna granska vad som gör att en konsument undviker konsumtion av en produkt 

trots en positiv attityd till produkten.96 

Subjektiv norm 
 
Subjektiv norm är en social påverkan från omgivningen. Omgivningen, bestående av 

referensgrupper, påverkar en persons handlande i varierande utsträckning beroende på 

vilka grupperna består av. 97,98 Graden av påverkan kan också förklaras med 

personens sociala känslighet. En person med högre känslighet är mer benägen att rätta 

sig efter andras normer.99 Om en person följer den sociala normen blir denna 

                                                 
93 Ajzen, I., The Theory of Planned Behavior, (1991), s. 112. 
94 Ajzen, I., Madden, T., Prediction of Goal-Directed Behavior, (1986), s. 454. 
95 Solomon, M. et al. Consumer Behaviour, (2006),  s. 156. 
96 Ibid, s. 151. 
97 Ajzen, I., Attitudes, Personality and Behavior, (1988), s. 121. 
98 Ajzen, I., Madden, T., Prediction of Goal-Directed Behavior, (1986), s. 454. 
99 De Pelsmacker, P. et al. Marketing Communications, (2007), s. 84. 
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komponent i TPB den övervägande orsaken till ett beteende100. Den sociala normen 

kan vara av positiv eller negativ karaktär101. 

Uppfattad beteendekontroll 
 
Uppfattad beteendekontroll är det begrepp som lade grunden till ”Theory of Planned 

Behavior”. Begreppet redogör för en individs uppfattning av svårighetsgraden 

gällande ett visst beteende och antas återge individens tidigare erfarenheter såväl som 

förväntade hinder. Om till exempel en person anser att chansen att påverka samhället 

är oerhört liten så har han en låg uppfattad kontroll.102 

 

Det bör tilläggas att TPB-modellen inte direkt hanterar graden av kontroll en person 

faktiskt har, istället behandlar den de möjliga effekterna uppfattad kontroll har på 

åstadkommandet av ett visst beteende. Vid utgångspunkt i begreppet intention som en 

förklaring till en individs vilja att agera på ett visst sätt, omfattar uppfattad kontroll de 

eventuella restriktionerna som individen anser begränsar möjligheten att genomföra 

detta beteende. Detta innebär att en person kan ha en positiv attityd till ett beteende 

samt anse att beteendet faller inom den subjektiva normen, men beslutar ändå att inte 

genomföra detta eftersom personen tror sig sakna de resurser och möjligheter som 

krävs för att realisera beteendet.103  

 

                                                 
100 Ajzen, I., Attitudes, Personality and Behavior, (1988), s 121. 
101 De Pelsmacker, P. et al. Marketing Communications, (2007), s 84. 
102 Ajzen, I., Attitudes, Personality and Behavior, (1988), s 132-3 
103 Ibid, s. 133-4. 
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3.2.4 Kritik angående teorierna 
 

Det har genomförts ett antal studier som granskar ”Theory of Planned Behavior” och 

dess beståndsdelar. En studie104 fokuserar på precisionen av TPB-modellens 

förutsägelser gällande individers beteende. Studien sätter denna precision i relation till 

kontinuerligheten av intentioner. Forskarna menar att det existerar kritik mot TPB-

modellen i bemärkelsen att den inte kan förutse långsiktigt beteende. Detta kan 

däremot bero på mer tekniska aspekter som till exempel om det uppstår ett större gap 

mellan utvärderingen av intentioner och beteende. Detta påverkar ändå inte faktumet 

att TPB-modellen ej behandlar faktorer som kan förändra en intention. Det är just 

denna omständighet som uppmärksammas i undersökningen vid utvärderingen av 

kontinuerlig intention, där det framgår att ett fortsatt beteende ställs i förhållande till 

utfallet av tidigare beteenden.105 

 

Det existerar ett flertal teorier inom ämnet som har jämförts med uppfattad 

beteendekontroll men den teori de flesta bedömer vara mest jämförlig är konceptet 

om ”perceived self-efficacy”. Detta behandlar en individs bedömning om hur väl 

denne kan utföra ett visst beteende.106 Efter en rad undersökningar har slutsatsen 

dragits att beteende till stor del är influerat av individens självförtroende i 

genomförandet av en handling107. Detta kan även förklaras med begreppet uppfattad 

beteendekontroll. TPB-modellen illustrerar uppfattad beteendekontroll i en mer 

omfattad situation eftersom begreppet ställs i relation till föreställningar, attityder, 

intentioner och beteende. Dessa komponenter framgår inte lika tydligt i föregående 

koncept. Det bör beaktas att det existerar situationer då uppfattad kontroll inte är 

praktiskt eftersom det inte skulle vara realistiskt. Detta sker ofta när en individ inte 

har tillräckligt med information gällande ett beteende eller om omständigheter 

angående restriktioner och omgivningar har förändrats. Detta innebär att en 

bedömning av uppfattad kontroll inte skulle vara särskilt korrekt vid förutsägelse av 

beteende.108  

                                                 
104 Chatzisarantis, N., et al. The influences of continuation intentions, (2004), s. 551-583.  
105 Ibid, s. 551-3, 576. 
106 Ajzen, I., Attitudes, Personality and Behavior, (1988), s. 105. 
107 Ajzen, I., The Theory of Planned Behavior, (1991), s. 184. 
108 Ajzen, I., Attitudes, Personality and Behavior, (1988), s. 134. 

 31



En studie109 som undersöker praktikaliteten av uppfattad beteendekontroll behandlar 

begreppets precision vid förutsägelse av ett beteende. Undersökarna menar att en 

mätning av individers uppfattade beteendekontroll endast är möjlig först efter de har 

genomfört ett visst beteende. De betonar även att mätningar av kontroll är svårt att 

genomföra eftersom personer med likadana förmågor, resurser och möjligheter ändå 

kan ha skilda uppfattningar av deras kontroll. Det är även detta uppskattningsproblem 

som forskarna påträffar i undersökningen och de menar att personer generellt sätt 

felaktigt bedömer deras kontroll vid ett visst beteende.110 

 
 
 
 

                                                 
109 Sheeran, P et al. Predicting behaviour from perceived behavioural control, (2003), s. 393-410. 
110 Ibid, s. 395, 407-8. 
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4. EMPIRI 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Här följer den generella översiktliga sammanställningen av vad våra fokusgrupper 

diskuterade och tyckte. Avsnittet är indelat i attityder och intentioner för att ge 

läsaren en överskådlig bild av materialet. Vidare redogör vi för om vi tror att 

fokusgrupperna påverkats av olika externa faktorer. Vi rekommenderar läsaren att 

repetera hur fokusgrupperna är indelade i avsnittet 2.2.1.  

_____________________________________________________________________ 

 

Vi påbörjade sammanställningen av det insamlade materialet med att genomföra en 

separat sammanställning av fokusgrupperna. Detta innebär att materialet från 

fokusgrupperna initialt bearbetades enskilt innan det omarbetades till en mer generell 

och översiktlig uppställning. Den separata sammanställningen genomfördes i två 

etapper. Vi inledde med att granska anteckningarna vi hade från fokusgrupperna samt 

notera eventuella mönster som kunde urskiljas i personernas uttalanden och som 

möjligtvis är intressanta vid analysen av materialet. Därefter organiserade vi 

materialet efter de olika samtalsämnena som hade diskuterats. Detta avsnitt består av 

den generella översiktliga sammanställningen som är framställd utifrån de separata. 

Uppdelningen är gjord efter attityder och intentioner för att underlätta vid analysen av 

materialet. 

 

4.1 Attityder 
 
Majoriteten av de medverkande i fokusgrupperna ställde sig skeptiska till 

certifieringar och de frågade sig om dessa verkligen går att lita på. Det uppkom frågor 

om hur certifieringarna kontrolleras, vilka som kontrollerar samt vad pengarna går till. 

Vidare resonerade de vuxna att konsumenters inställningar kan förklaras med att de 

inte ser hela kedjan från produktion till konsument och att företag har svårt att 

verkligen ge en garanti på att denna process går rätt till. Dessutom rådde det stor 

ovisshet hos konsumenter om hur reglerna för certifieringar ser ut och hur dessa 

kontrolleras och följs upp. Dessa uttalanden tydde på typiskt vaga föreställningar som 
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uppstod under diskussionerna. Pensionärernas hade ett misstänksamt förhållningssätt 

som av de själva ansåg berodde på deras ålder och att de alltför många gånger genom 

åren blivit besvikna. ”Det är bara mygel, överallt.” 

 

En av konsumenterna bland de medelålders ansåg att det borde tillsättas en 

utredningsorganisation av staten som är kunnig inom de olika områdena producering, 

distribution och försäljning. Denna grupps uppgift skulle vara att räkna fram 

kostnader för samtliga enheter och slutligen ta fram ett slutpris för kaffe som sedan 

skulle fördelas jämnt beroende på kostnaden. På så sätt menade konsumenten att 

odlarna kan få mer betalt och därmed uppnå en bättre levnadsstandard. Vidare 

föreslog konsumenten att om detta inte fungerar borde priset på kaffe regleras så att 

en större andel av vinsten går till odlaren. 

 

Gruppen medelålders ställde sig helt positiva till certifieringar, den enda aspekt de 

trodde kunde vara negativ var det högre priset. De litade på systemet och tyckte att 

certifieringsorganisationer ger ett mer seriöst intryck än bidragsorganisationer.  

 

De positiva aspekterna av att konsumera certifierat kaffe tyckte de unga vuxna och de 

vuxna var att lätta sitt samvete, känna sig som en bättre människa och sova bättre. 

Enligt de själva är det naivt att tro att märkningarna verkligen fungerar även om det 

vore önskvärt. Många tyckte att denna fråga var svår att besvara. Pensionärerna hade 

aldrig riktigt funderat på detta och kom inte fram till något direkt svar. 

 

Bland de vuxna skapades en livlig debatt och två sidor kunde tydligt urskiljas. Vissa 

ansåg att världen är alltför korrumperad för att certifieringar ska fungera. En deltagare 

som propagerade emot märkningarna medgav att det förvisso är en god tanke att tro 

att situationen i världen kan förändras, men att det inte är realistiskt att uppnå. De 

personer som hade en positiv attityd till certifieringarna tyckte dock att det är bra att 

den ekologiska produktionen utvecklas och efterfrågas. Detta kontrades direkt med 

frågan: ”Hur ska vi veta att det ekologiska inte kommer visa sig vara farligt om tio 

år?” Det fanns en tydlig dominans inom denna grupp och vi uppfattade att de 

dominerande parterna påverkade gruppen i så stor utsträckning att några deltagare 

blev tystlåtna. 
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Negativa åsikter om certifieringar diskuterades där det tydligt framkom att flertalet 

personer i gruppen med unga vuxna associerar certifieringar som Rättvisemärkt och 

KRAV till en viss livsstil och image. Detta är något de inte ville förknippas med då de 

ansåg att denna grupp i samhället är lite töntig.  Bland de vuxna kom detta ämne 

också upp. ”KRAV är ekoturism. Det var inne för ett tag sen men inte längre. Det är 

ett modeord”. 

 

De unga vuxna tyckte att det är bra med valfrihet och att certifierat kaffe finns i 

utbudet tyckte de var positivt. En invändning till detta kom från en deltagare som 

menade att detta inte är helt sant: ”Utbudet är beroende av konsumenters efterfrågan 

till viss del men i många fall är det företagen som skapar dessa behov hos 

konsumenter.” Emellertid kom de överens om att det finns för många certifieringar på 

marknaden, vilket skapar förvirring. En av deltagarna hade en teori om att ökningen 

kan ha sin förklaring i att de tidigare certifieringarna inte har varit tillräckligt effektiva 

eller uppskattade av konsumenten och att därför nya certifieringar måste utvecklas. 

 

De vuxna hade däremot en mycket negativ inställning till konsumenternas stora 

produktvalfrihet eftersom det finns så mycket annat att behöva ta ställning till. De 

menade att det inte går att sätta sig in i allt och istället för att engagera sig blir de bara 

trötta på hela systemet. En av deltagarna ville hellre att någon annan ska fatta dessa 

beslut så att de kan lägga ned sin tid på annat. Denna fråga berörde dock inte endast 

certifierade produkter utan även andra ställningstaganden konsumenten gjorde 

rörande sort, märke och smak. Varken Pensionärerna eller de medelålders verkade 

dock ta skada av det växande utbudet. De flesta köper varor av slentrian och funderar 

inte särskilt mycket på de alternativ som ges.  

 

En klar kritik som kom fram mot Rättvisemärkt är sättet att reglera en marknad. En 

deltagare bland de unga vuxna hade hört av studenter från utvecklingsländer att 

rättvisemärkta produkter inte alls är vad de utger sig för att vara och att ett stort 

missnöje mot denna organisation skapats. Bland de vuxna fanns en deltagare som 

tycker att systemet hämmar frihandel och att de små enskilda odlarna slås ut av de 

kooperativ som bildas.  
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4.2 Intentioner 
 
Vilka faktorer som spelar in vid val av kaffe skiljde sig åt mellan åldrarna. 

Pensionärerna hade under årens lopp hittat en sort det tyckte om och har därefter hållit 

fast vid denna. I köpsituationen verkar valet mest bestå av priset och de berättade att 

de passar på att köpa när det är extrapris på deras sort. Många av de unga vuxna 

verkade däremot vara bundna till vad som har druckits hemma i familjen och andra 

konsumenter har bara börjat använda en sort av en slump. Varumärken diskuterades 

och har enligt konsumenterna en ganska stor inverkan på deras köpbeslut. Alla i 

gruppen med unga vuxna riktade stor kritik mot bilden av Löfbergs Lila som endast 

förknippades med Bingolotto och Färjestads hockeylag.  

 

Något ständigt återkommande var frågan om det är värt att lägga ner mer pengar för 

att köpa ett certifierat kaffe när konsumenten inte kan bli garanterad att certifieringen 

uppfyller det tänka syftet. Vi såg hur samtliga deltagare blev förvånade över hur liten 

prisskillnaden är och det ledde till att de betraktade certifieringarna mer positivt. Här 

kunde en uppenbar förändring av åsikt noteras i och med denna nya insikt. Återigen 

övergick diskussionen i att om konsumenten ska vara konsekvent, blir det dyrt i 

längden. Detta är enligt konsumenter i allmänhet något som övervägs i själva 

köpsituationen. 

 

De vuxna berättade att vattnet i Skåne är speciellt och passar endast med ett fåtal av 

sorterna. Hos de vuxna var det i slutändan kvalitet och smak som ansågs viktigast vid 

köp. En av deltagarna tyckte dock att paketet har stor betydelse för uppfattningen om 

varumärket. ”Det är som att gifta sig, det är ett estetiskt val man gör som man sedan 

ska få leva med resten av livet”. Däremot var medelålders mer öppna för att byta sort 

om bara smaken är tillfredsställande men för vissa spelade priset en stor roll. 

 

Det förekom olika synpunkter på vilken av certifieringarna som är den viktigaste. De 

unga vuxna enades om att miljön eftersom den berör dem i första hand. ”Det är en del 

av den ekonomiska utvecklingen i ett land att ha socialt dåliga förhållanden. Vi hade 

också det på 1800-talet, det krävs för att landet ska utvecklas” Detta följdes av 

argumentet ”Folk kommer alltid att ha socialt dåliga förhållanden. Barnarbete 
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kommer alltid att finnas”. Denna kommentar var ett typiskt exempel på längre 

utläggningar med associationer till andra områden eller situationer. 

 

Även pensionärerna var inne på detta och en sa uttryckligen ”Jag kan inte ta ansvar 

för det som händer i Afrika” och menade att situationen inte kan påverkas enbart 

genom att konsumera Rättvisemärkt. De vuxna och medelålders resonerade däremot 

på ett annat sätt och kände mer medkänsla med odlaren. De tyckte visserligen att 

KRAV är mer långsiktigt men ställde sig mer positiva till Rättvisemärkt då 

certifieringen även till viss del tar hänsyn till miljömässiga krav.  

 

Vidare diskuterades vad den enskilde konsumenten kan förbättra genom att köpa ett 

certifierat kaffe och där rådde det olika tankegångar. Konsumenterna ansåg att det inte 

kommer att göra någon märkbar skillnad i det stora hela men samtidigt diskuterades 

deras makt, att det är konsumenterna själva som i slutändan bestämmer vad som 

efterfrågas i butikerna.  

 

Resonemanget om hur konsumenter ska förhålla sig till certifierade produkter 

fortsatte. Inställningen var generellt att om en konsument ska ta hänsyn till miljö eller 

sociala förhållanden borde det göras på fler plan än bara vid köp av kaffe. De vuxna 

diskuterade om det är sunt att ta en omväg med bilen bara för att kunna köpa 

ekologiskt av en lokal odlare. Detta går lite utanför ämnet men är ändå en intressant 

infallsvinkel för att se hur de resonerade. De menade att de borde vara konsekventa 

och föra samma resonemang i alla köpsituationer. Köps exempelvis KRAV för att 

stödja miljön bör också flyget undvikas exempelvis. 

 

Överlag tycktes det enligt samtliga verka vettigt att om konsumenten ska bidra med 

en förbättring måste det göras med fler genomtänkta handlingar än bara vid val av 

kaffe vilket då i slutändan skulle leda till mycket stora extra kostnader. De unga 

vuxna uppgav att de skulle ha svårt att ha råd med dessa produkter om samtliga inköp 

kommer att kosta några kronor extra, ”många bäckar små”.  

 

Även pensionärerna var inne på detta och medgav att priset är för dem en viktig fråga. 

De trodde även att det kunde vara relaterat till deras generation, att unga antagligen 

inte alls tänker på samma sätt.  En av deltagarna i gruppen med vuxna berättade om 
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hur mycket extra pengar en kund behöver lägga på mat årligen om matkorgen endast 

ska bestå av ekologiska varor.  

 

När det diskuterades om företagens ansvar i ämnet har pensionärerna i överlag 

kommit fram till att certifieringar är det bästa sättet för dem att visa sitt engagemang 

och kunna informera och intressera kunderna för att i slutändan bli lönsamma och få 

en konkurrensfördel.  

 

Vad som tydligt framkom i samtliga fokusgrupper var bristen på information om 

ämnet och då specifikt rörande certifieringarna. Grupperna var internt överens om att 

företagen borde arbeta mer för att nå ut med information om certifierat kaffe i butik 

och media. Överensstämmelsen var även extern mellan fokusgrupper. En fråga som 

ställdes var varför certifieringslogotyperna är så små. De tyckte att det är svårt att 

lägga märke till om de finns på paketen eller inte. Samtliga trodde att försäljningen 

skulle öka betydligt om bara konsumenterna skulle bli mer upplysta och informerade 

om kaffeproblemen och om hur certifieringsföretagen arbetar med dessa problem.  

 

Många konsumenter kallade den hittills gjorda marknadsföringen misslyckad 

eftersom de aldrig stött på vare sig reklam eller information angående Rättvisemärkt 

eller KRAV. Någon annan utbrast: ”KRAV-loggan säger mig inte ett skit”. Detta kan 

ses som ytterligare ett bevis på att företagen inte har lyckats nå ut med vad de står och 

arbetar för. 

 

Konsumenterna önskade en information om certifieringarna på kaffe- och 

mjölkpaketen, eller till och med på nyheterna. Information om andra konsumenters 

agerande trodde de skulle motivera och engagera andra konsumenter till köp. De unga 

vuxna hade idéer om att vända marknadsföring direkt till företag, skolor och 

universitet och få dessa att endast erbjuda certifierat kaffe så att de anställda och 

studenterna kommer i kontakt med märkningarna på ett naturligt sätt utan att det 

känns påtvingat.  

 

Koldioxidmärkning på produkterna i butiken kom på tal i både gruppen med de unga 

vuxna och vuxna och alla tyckte att det är ett bra förslag. Det trodde att detta kan vara 

ett nytt alternativ till KRAV och Rättvisemärkt med fördelen att en sådan certifiering 
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ger en mer konkret bild av hur produkten påverkar miljön. Detta skulle leda till att det 

blir lättare att jämföra olika produkter och aktivera tankar om ämnet i stort. 

 

Vidare kom det från gruppen medelålders förslag på att det bör skrivas mer opartiska 

artiklar i dagspress om ämnet så att fler konsumenter blir medvetna om att certifierade 

produkter finns och vad det står för. En person menar att om en vinklad bild läggs 

fram kommer konsumenter ha svårare att bilda sin egen uppfattning och kunna ta 

ställning. 

 

I slutet av fokusgrupperna tillfrågades samtliga deltagare vad de tyckte om 

certifieringar och om de kommer att köpa certifierat kaffe i fortsättningen eller inte. 

Bland de unga vuxna kunde de flesta tänka sig att köpa certifierat kaffe varav de flesta 

verkade mer positiva till KRAV än Rättvisemärkt, denna inställning utvecklade ett 

flertal under fokusgruppernas gång. Även bland pensionärer var ekologiskt kaffe mer 

populärt än Rättvisemärkt även om ingen av dem trodde att de kommer att byta 

kaffesort. De flesta kunde dock tänka sig att prova certifierat kaffe för att se om 

smaken är annorlunda. Däremot kom de överens om att ett byte av produkt inte 

kommer inträffa så länge inte smaken är godare eller håller samma nivå. 

Pensionärerna trodde att den yngre generationen säkerligen är mer benägen att ta till 

sig nya sorter, ”Ni har ju kaffe latte och ni har ditten och datten”  

 

Inom vuxengruppen uppgav alla utom en deltagare att de kunde tänka sig att prova 

certifierat kaffe. De menade att det är för en bra sak och även om det inte gör någon 

stor skillnad så känns det bra för de att i alla fall ha bidragit med något. De 

medelålders var även inne på samma spår och menade att om smaken är god och 

priset inte är alltför högt kan de helt tänka sig att byta sort, troligtvis Rättvisemärkt 

framför KRAV. 

 

För att sammanfatta kan vi dra paralleller där gruppen med unga vuxna, vuxna och 

medelålders på flertalet frågor resonerade och uttryckte liknande åsikter. Många av 

deltagarna i dessa grupper verkar ha en ganska bra insyn i hur världen i stort fungerar. 

Vissa är dock betydligt mer insatta än andra vilket tydligt syns i deras sätt att 

argumentera och att stå för sin sak samt genom deras dominerande ställning, vilket 

påverkar resten av gruppen.  
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Under fokusgrupperna observerade vi att vissa deltagare har en mer djupgående syn 

på systemet än bara en generellt positiv eller negativ attityd till certifieringar. Politisk 

förankring samt uppfattningen av hur en marknad ska styras genomsyrar alla 

fokusgrupper utom gruppen med medelålders. I samtliga fokusgrupper var det ytterst 

få som kände till kritiken mot certifieringar, men av dessa kunde kritiken kopplas till 

åsikten om att regleringar hämmar frihandeln. 

4.3 Fokusgruppernas tillförlitlighet 
 

En trygghet verkade infinna sig i de omgivningar som var naturliga för 

respondenterna vilka i andra omgivningar kanske inte hade vågat komma till tals. I de 

grupper där alla kände varandra innan hade också en diskussion lättare att ta fart. 

Däremot var miljön artificiell för oss och vi tappade därmed en viss kontroll som vi 

annars skulle ha haft. Den enda artificiella miljön vi använde oss av hade vi ansträngt 

oss mycket för att kännas naturlig så vi tror inte att det påverkade resultatet. 

 

Ersättningen var uppskattad och särskilt tävlingen vi hade i slutet. Vi är däremot 

tveksamma om den var tillräcklig för att rekrytera deltagare eftersom vi hade mycket 

svårt att få ihop personer i tid, men faktorer som att det var strax innan jul spelade 

antagligen också in. 

 

Stimulusmaterialet i form av presentationer och film kan i efterhand ses som något 

partiska och vi ser en risk att det påverkat respondenterna att bli mer positiva till 

certifieringarna. I planeringsstadiet hade vi förhoppningen att vi med hjälp av vissa 

kritiska frågor exempelvis ”men tror ni verkligen att certifieringar fungerar?” kunde 

väga upp denna övervägande positiva inledning. Med facit i hand har vi inte sett något 

mönster som kan bekräfta denna farhåga.  

 

Ett delvis ostrukturerad upplägg av fokusgrupperna har varit positivt och 

diskussionerna flöt på utan att vi behövde ingripa så mycket. Däremot följde vi den 

planerade intervjuguiden (se bilaga 2) och tog upp de ämnen som inte naturligt kom 

fram i diskussionerna. 
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Vi studerade noga deltagarnas sätt att reagera för att kunna avgöra om deras åsikter 

blivit påverkade av andra inom gruppen. Detta märks i samtliga fokusgrupper men på 

olika nivåer. Bland pensionärerna kunde vi urskilja ett tydligt mönster där vissa helt 

bytte åsikt på grund av andra i gruppen. Exempelvis svarade någon mycket tyst på en 

av frågorna, blev avbruten av en annan som tyckte helt annorlunda varpå samtliga 

därefter instämde. Eftersom vi noggrant fokuserat på gruppens interaktion och även 

filmat samtliga fokusgrupper har vi tydligt kunna urskilja när detta har hänt. I de 

vuxnas grupp fanns en markant ledare som förde diskussionen framåt. Hans åsikter 

var i förhållande till resten av gruppen ganska extrema. För att ta tillvara på allas 

tankar och åsikter ställdes ibland frågor riktade till de blygare personerna för att göra 

även dessa röster hörda.  

 

Efter den tredje fokusgruppen insåg vi att enkäten inte var till någon större nytta i vår 

studie. Enkätsvaren gav oss inte relevant fakta för att kunna hitta ett svar på studiens 

problem. Syftet med enkäten var att studera kännedomen innan respondenterna deltog 

i fokusgruppsdiskussionen Enkätsvaren är förvisso intressanta men inte användbara i 

vår analys. Vi har dock lämnat enkätresultaten som en bilaga för att visa vad vi 

kommit fram till.  

 

Under den första fokusgruppen uppmärksammade vi att enstaka frågor var 

upprepande och överflödiga. Vi valde därför att stryka dessa från intervjuguiden. 

Även presentationerna av problemen i kaffeproduktionen och av KRAV kände vi 

under första fokusgruppen var i behov av förändring. Till senare fokusgrupper kortade 

vi ner båda presentationerna och ändrade i strukturen för att göra de mer intressanta. 

Vi har trots revidering av innehållet av fokusgrupperna inte märkt någon större 

skillnad av utfallet men däremot att de senare fokusgrupperna flöt på mer effektivt.  

 

Att två av oss fungerade som observatörer och det faktum att vi filmade 

diskussionerna påverkade antagligen resultatet. Vi märkte att efter att kameran stängts 

av och vi slutat anteckna uppnådde en mer avslappnad stämning i rummet och 

deltagare som tidigare inte sagt mycket ville nu framföra deras åsikt. För att få med 

även detta i empirin skrev vi genast ner alla ytterligare tillägg.  
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5. Analys 
_____________________________________________________________________ 

Vi kommer inledningsvis att analysera det empiriska resultatet med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Vi strävar efter att dra paralleller och lyfta fram skillnader 

mellan olika åldersgrupper. Vid uppställningen utgår vi från de influenser som 

skapar konsumenternas attityd och intention. I den andra delen följer en redogörelse 

för olika konsumentkategorier som vi kan urskilja. 

_____________________________________________________________________ 

 

5.1 Analys utifrån den teoretiska referensramen 
 

5.1.1 Influenser 
 
Deltagarnas uppmärksamhet om kaffesorter och butiksutbudet av certifierat kaffe var 

mycket begränsad. Ytterst få kände till dessa certifieringar före fokusgrupperna men 

marknadsföring av de svenska kaffeföretagen angående varumärkena generellt hade 

däremot lyckats nå konsumenterna, exempelvis ”Gevalias oväntade besök”. Det 

verkar alltså som om den allmänna kaffereklamen är så dominant att information om 

KRAV och Rättvisemärkt försvinner i reklambruset. Många hade klara uppfattningar 

om olika kaffemärken och klassificerade dessa utifrån vad varumärkena förmedlar.  

 

Konsumenternas tidigare erfarenheter och associationer kan påverka deras förmåga att 

ta till sig vissa varumärken och produkter som inte stämmer överens med deras 

livsstil. Detta kan vara en förklaring till den svaga intentionen att köpa certifierat 

kaffe. Som exempel på detta har vi uppmärksammat att ingen av deltagarna visade 

något särskilt intresse för vare sig kaffe eller certifieringar vilket också ger en 

förklaring till att deras åsikter och utlägg inte alltid har belägg utan bygger på deras 

egna antaganden. Dessa vaga föreställningar om situationer och samband är mer 

förekommande än specifika personliga reflektioner. Vi kan däremot urskilja att vissa 

emotionella influenser och politiska åsikter tillsammans med dessa antaganden till 

stor del ligger till grund för deras attityder. De politiska inslagen har en tendens att 

ifrågasätta systemet i helhet, dess effektivitet och trovärdighet. De emotionella 

speglar konsumenternas medlidande och förmedlar en vilja att förbättra situationen.  
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Pensionärerna var präglade av en grad av pessimism och en ovilja att engagera sig. De 

hade inställningen att det var upp till den yngre generationen att ta ansvar. Denna 

tendens hos pensionärerna kan kopplas till synen på ansvarstagande som vi har sett 

hos de unga vuxna. De verkade vara betydligt mer öppna för frågan om 

kaffeproblemen och hade många idéer om hur informationsflödet till konsumenten 

kunde utvecklas. Pensionärerna menade även att erfarenhet spelar in och i många fall 

hade de blivit besvikna på företag. Detta kan ha påverkat deras tilltro till 

certifieringsföretagen och varför de ifrågasatte deras ärlighet. En annan negativ 

erfarenhet som konsumenterna hade av certifierat kaffe var att smaken ej var 

tillfredställande. 

 

Vidare kan vi även se att fördomar i stor utsträckning påverkar konsumenternas 

initiala attityder till certifieringar vilket under fokusgrupperna sedan till viss del 

suddats ut. Vi kan tydligt urskilja en tendens både inom och mellan grupperna. 

Fördomarna tenderar att påverka de första intrycken konsumenterna har men 

sambandet avtar i takt med fokusgruppernas fortskridning. Det framgår klart att 

många deltagare förknippar certifieringar med vissa stereotyper, exempelvis 

kommunister, veganer eller väldigt ekologiskt medvetna konsumenter.  Dessa 

stereotyper förknippar de yngre med negativa referensgrupper och är något som de 

undviker att bli associerade med.  

 
Vi kan urskilja ett mönster bland respondenter med utbildning inom ekonomi. De var 

mer insatta och hade åsikter med belägg angående handelspolitik vilket antagligen 

berodde på deras utbildning. För dem föll det sig naturligt att ifrågasätta 

Rättvisemärkts sätt att reglera marknaden.  

 

Vi kan inte avgöra huruvida sociala förhållanden påverkat konsumenternas attityder 

och intentioner. Däremot kan vi förstå att inkomsten påverkar benägenheten att betala 

några kronor extra för inköp av certifierat kaffe. Detta speciellt om konsumenten ska 

vara konsekvent i sitt handlande och alltså välja KRAV och Rättvisemärkt i alla 

inköp. Den geografiska härkomsten speglar vilka varumärken som konsumeras. Ett 

tydligt mönster bland några fokusgrupper gäller Skånerost med förklaringen att 

kaffesorten är anpassad efter det skånska vattnet. Utifrån vad många konsumenter sa 
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verkar det även som om att vissa varumärken är knutna till olika geografiska platser, 

vilket betyder att val av både sort och märke kan bli påverkat av detta. Zoégas 

Skånerost finns varken som Rättvisemärkt eller KRAV-märkt och kan därför ge en 

förklaring till varför intentionen att köpa certifierat kaffe inom denna målgrupp är 

svag. 

 

En social influens som vi kan urskilja och som har en påverkan på konsumenterna är 

omgivningen. För de unga vuxna var föräldrarna en referensgrupp som hade stor 

inverkan vid val av kaffemärke. Detta är fallet trots att kaffe som tidigare framgått är 

en låginvolveringsprodukt. Pensionärerna däremot tenderade att rätta sig efter 

varandra, där tydliga opinionsledare inom gruppen kan urskiljas.  

  

Det har framgått att information om certifierat kaffe som nått konsumenterna varit 

marginell. Möjligtvis har de under ett flertal tillfällen exponerats för informationen 

utan att ta den till sig. Anledningen till detta kan vara att intresset är för lågt och i så 

fall har den tidigare marknadsföringen inte uppnått sitt syfte med att väcka 

uppmärksamhet. Vad som däremot nådde konsumenterna är kritik mot företag som 

fuskat eller haft bristande kontroll i produktionskedjan. 

 

Deltagarna hade via media fått upp ögonen för att regeringar och internationella organ 

engagerar sig alltmer i miljö- och etikfrågor. Detta verkar influera deras vilja att 

påverka situationen i världen men ingen har ännu vidtagit några åtgärder. Den lokala 

informationen i exempelvis matbutiken verkar inte ha haft någon som helst 

genomslagskraft vilket ytterligare stärker det faktum att konsumenterna inte tidigare 

uppfattat köp av certifierat kaffe som ett lämpligt sätt att påverka världen. 

5.1.2 Attityder 
 
De influenser som vi har berört lägger grunden till hur attityden till ett givet objekt 

formas. Vi har granskat de mest utmärkande faktorerna som avgör hur deras attityder 

påverkas men detta varierar mellan olika konsumenter. För att sammanfatta attityden 

till certifierade produkter hos konsumenterna inleder vi med att kartlägga attityderna 

enligt ABC-modellen. 
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Det framgår väldigt tydligt i fokusgrupperna att kaffe som produkt inte innehar de 

egenskaper som kan lyfta fram några starka känslor hos individen. Detta innebär att 

komponenten affect har ringa betydelse vid införskaffandet av själva produkten. 

Däremot existerar onekligen en annan uppfattning gällande certifieringarna. Ett flertal 

uttryckte förutfattade meningar om dessa varumärken och hade en relativt negativ 

känsla gällande dem samt negativa associationer till certifieringar. Det utmärkande i 

diskussionen om certifieringar är att majoriteten av respondenterna aldrig hade köpt 

certifierat kaffe och menade att en ny erfarenhet av dessa varumärken möjligtvis 

kunde förändra deras nuvarande syn på dem. Under diskussionens gång blev synen på 

certifieringar generellt sett mer positiv och ett antal deltagare skapade ett större 

intresse för dem. Detta händelseförlopp innefattar ett intressant mönster som omfattar 

alla fokusgrupper. Det sker en utveckling av respondenternas resonemang som inleds 

med att deras fördomar skapar en negativ attityd till certifieringarna. Därefter medgav 

de deras avsaknad av faktiska upplevelser av certifierade produkter och konstaterade 

att de efter en längre diskussion delvis hade förändrat deras inställning till 

certifieringar.  

 

Behavior redogör för avsikten bakom ett visst handlande och när gruppen berörde 

detta gällande certifierat kaffe uppenbarade det sig ett intressant samband. Det 

framgår tydligt att både nuvarande konsumenter och individer som aldrig konsumerat 

produkterna hade samma avsikt bakom handlandet. Huvudanledningen till ett inköp 

av dessa varumärken var främst för att lätta sitt samvete. Att känna sig som en bättre 

människa var det dominerande motivet bakom köp men viljan att faktiskt förbättra 

situationen fanns också hos många konsumenters. Dessa individer ser certifierat kaffe 

som ett bra system för att förbättra de sociala förhållandena och miljöproblemen.   

 

När det gäller cognition, det vill säga konsumenternas antaganden, noterade vi att 

respondenterna hade relativt varierande åsikter. Det existerade en del antaganden om 

smaken av certifierat kaffe och de menade att den förmodligen inte är särskilt god. 

Några av respondenterna som hade smakat på kaffet instämde med detta antagande. 

Vissa ansåg att varumärkenas kaffepaket är fula och majoriteten menade att priset är 

för högt. Åsikter om priset var något som kom fram inom all grupper. Vidare 

framgick det antaganden om att certifieringarna ej kommer att förbättra 

kaffeproblemen och att systemet inte är tillförlitligt. Som vi framförallt ser i 
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medelåldersgruppen är tankar om varumärket, smak och effekt enbart positiva. Det 

ska även tilläggas att nästan alla respondenter medgav att de inte aktivt hade sökt 

information om varumärkena och hade därmed låg kunskap om certifieringar.    

 

Efter att ha sammanställt attitydkomponenterna ovan kan vi utesluta två av de tre 

hierarkier som tidigare presenterats, standardinlärning och empirisk. Även om 

respondenterna påvisade utvecklade känslor om certifieringar där flertalet initialt var 

negativa, förhåller de sig till själva produkten i överensstämmande med en 

låginvolveringshierarki. Detta kan även betraktas som ett övergripande 

beteendemönster som uppenbarade sig inom alla fokusgrupper. De söker varken 

aktivt efter information om produkten eller genomgår extensiva överläggningar vid 

köp av kaffe. Deras agerande i dessa situationer saknar engagemang eftersom de inte 

har starka preferenser och dessutom saknar kaffe de egenskaper som kan skapa någon 

betydlig relation till konsumenten. Graden av engagemang kan därför även 

klassificeras som medgivenhet. Denna produkt faller därför in under hierarkin 

låginvolvering. Som tidigare nämnts är det svårt att genom marknadsföring få någon 

större genomslagskraft för produkter inom denna hierarki vilket vi även fått bekräftat 

genom fokusgrupperna. Nu har vi klargjort vilka influenser som skapat 

konsumenternas attityder och hur de ser ut. Vidare kommer vi att presentera hur de i 

sin tur formar konsumenternas intentioner.  

 

5.1.3 Intentioner 
 

Attityd till ett beteende 
 
Det vi har fått fram från konsumenterna är vilka negativa och positiva aspekter de har 

gentemot certifieringar. Detta speglar även deras syn på vad de kan få ut av att 

konsumera certifierat kaffe och den tydligaste fördelen verkar vara det goda samvetet. 

Enligt respondenterna var det negativa utfallet förutom ett dyrare pris risken för att bli 

förknippad med en livsstil som de uppfattar som något töntigt.  

 

Alla fokusgrupper var mycket bestämda med vilken sorts kaffe de dricker och hade 

någon sorts koppling till just det kaffet som de konsumerar, men av olika anledningar 

som tradition, smak, känsla och förpackning. Att konsumenterna var bundna till en 
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viss sort och inte heller funderat så mycket över det övriga utbudet, kan förklara 

varför deras intention att köpa certifierat kaffe är svag. 

 

Subjektiv norm 
 
Eftersom kaffe är en låginvolveringsprodukt påverkar inte den subjektiva normen 

intentionen i alltför stor utsträckning. Vi har dock uppmärksammat två konsumenter 

som uppgett att de vid besök köper en speciell sort för att gästerna inte ska bli 

besvikna. Detta är ett typiskt exempel på att den sociala normen efterföljs och anses 

viktigare än ens egna preferenser. Det är oklart om associationen som några 

respondenter drog till negativa referensgrupperna kan påverka deras intention på den 

här nivån. Det är möjligt att vissa konsumenter avstår från att köpa certifierade 

produkter på grund av den rådande inställningen inom deras positiva referensgrupper 

och att de därmed inte vill bryta mot normen. Vi drar inte slutsatsen att den subjektiva 

normen påverkar konsumenterna eftersom produkten är relativt obetydlig för dem. 

Detta trots att de använder ganska starka begrepp som ”kommunister” och ”speciella 

grupper”. Detta är ett utmärkt exempel på något som initialt kan betraktas som ett 

mönster av negativa inställningar kopplade till negativa referensgrupper och därmed 

en subjektiv norm som anledning bakom en intention. Detta var bevisligen inte fallet 

för respondenterna. 

 

Uppfattad beteendekontroll 
 
Den här beståndsdelen av intention verkar för de flesta vara den som påverkar 

intentioner mest vid val av kaffe. Den uppfattade kontrollen av att kunna påverka 

kaffesituationens problem kändes för många konsumenter mycket liten vilket gör att 

många inte kände att det är värt att konsumera certifierat kaffe. Detta har även att göra 

med deras kritiska tänkande och ifrågasättande av att certifieringar verkligen har en 

genomslagskraft alternativt deras ifrågasättande av att certifieringarna verkligen 

förbättrar situationen. Detta är även en tydlig trend både inom och mellan grupperna 

som kan härledas från deras uppfattning av kontroll. 

5.2 Kategorisering av konsumenter 
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För att förtydliga för läsaren har vi valt att dela upp konsumenterna i olika kategorier. 

Detta fungerar som en vidareutveckling av analysen och som en sammanställning av 

skillnader och mönster mellan konsumenter. 

 

Vid framtagandet av de olika konsumentkategorierna har vi utgått från vår analys av 

fokusgrupperna. Vi har kunnat urskilja olika attityder till certifieringar vilket också 

ligger till grund för hur starka deras intentioner att köpa certifierat kaffe är. Några av 

de mest framträdande skillnaderna som verkar vara sammankopplade med 

konsumenternas inställning är deras syn på hur världsproblemen ska lösas. Dessa 

inställningar har kunnat utläsas och tolkas med hjälp av hur de svarat på frågor som 

rört vem som det sociala och etiska ansvaret vilar hos, företagen, regeringar eller den 

enskilda konsumenten.  

 

De mönster vi upptäckt pekar på stora skillnader i resonemang mellan 

åldersgrupperna och vi har också sett tendenser på att de som har tydliga åsikter och 

gör ställningstaganden ofta har belägg för det de säger. Alla konsumenter är unika och 

alltså hade mängden kategorier kunnat bli oändliga men för att göra det 

lättöverskådligt har vi lyckats begränsa antalet konsumentkategorier till fyra stycken.  

 

5.2.1 Motståndaren 
 

- Motståndaren har en helt negativ inställning till certifierat kaffe. Denna 

konsument tror inte att certifieringarna uppfyller sitt syfte att förbättra 

situationen eller litar inte på att systemet kontrolleras på ett tillförlitligt 

sätt och kommer därför inte ens att överväga att köpa certifierat kaffe. 

Konsumenten anser vidare att problemen i kaffeproduktionen är en del 

av den ekonomiska utvecklingen och att de via frihandel kommer att 

kunna lösas. Motståndaren ser negativt på alla alternativ till frihandel 

som går ut på regleringar via lagar och restriktioner. Denna 

kundkategori består främst av unga vuxna och vuxna insatta inom 

ekonomi. 
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5.2.2 Den positiva 
 

- Denna konsument ställer sig positiv till certifieringar av kaffe och 

bedömer att de kommer att köpa certifierat kaffe i framtiden alternativt 

så gör de det redan nu. Konsumenten ser positivt på att lagar och 

regleringar stiftas som kan hjälpa utvecklingen inom miljö och 

etikområdet på traven. Denna konsumentgrupp består av några unga 

vuxna, vuxna och medelålders. 

5.2.3 Den obeslutsamma 
 

- Den obeslutsamma konsumentens inställning om certifieringar är 

positiv även om de inte upplever att deras handlande innebär någon 

större skillnad för världsproblemen. Anledningen till ett eventuellt köp 

är för att få ett gott samvete. Den obeslutsamma anser vidare att 

ansvaret för att lösa världsproblemen är jämnt fördelat mellan 

konsumenter, företag och samhälle vilket ibland upplevs vara en följd 

av att de inte alltid har tillräcklig kunskap för att göra ett 

ställningstagande i denna fråga. Denna grupp konsumenter består 

främst av vuxna, medelålders och några enstaka personer i gruppen 

unga vuxna. 

 

5.2.4 Den oengagerade 
 

- Den oengagerade har en negativ attityd till certifieringar eftersom 

konsumenten inte vågar lita på att systemet efterföljs. Konsumenten har 

ingen större kunskap om hur problemen ska lösas och vill inte själv 

behöva engagera sig för en lösning. Ibland hävdar de att staten ska ta 

sitt ansvar men har ingen bestämd åsikt. Kategorin består enbart av 

pensionärer. 
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6. Avslutande diskussion 
 
_____________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt besvarar vi syftet med examensarbetet genom en kort redogörelse för 

vad vi har kommit fram till och vad vi kan dra för slutsats av resultatet. Vidare 

förklarar vi hur resultatet kan användas och sedan kritiserar vi vårt eget 

examensarbete. Slutligen presenterar vi förslag på fortsatt studie. 

_____________________________________________________________________ 

 

6.1 Slutsats 
 

Syftet med examensarbetet var att identifiera attityder och intentioner som ligger till 

grund för konsumentbeteenden gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av 

konsumentteorier skulle vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. 

 

Vi har i tidigare studier sett bevis på att det finns ett gap mellan positiva attityder till 

och konsumtion av certifierade produkter. Genom våra fokusgrupper har vi också fått 

bevisat att ett gap även existerar mellan attityder och intentioner, många av 

konsumenterna ställer sig positiva till certifieringarna men få har sedan en intention 

att köpa certifierat kaffe.  

 
Vad som ligger till grund för dessa positiva attityder är att konsumenten erhåller ett 

gott samvete. Vi anser att den individuella influensen bäst förklarar denna inställning. 

Vi menar att det handlar om att tillfredställa ett eget behov och är en naturlig 

förklaring till att konsumenten vill känna sig som en bra människa och helt enkelt 

sova lite bättre. Negativa attityder grundar sig på fördomar, kunskap, politiska 

värderingar och tidigare erfarenheter men enbart en minoritet av våra respondenter 

har haft en negativ attityd. 

 

Intentionerna vilka är nästa steg i teorin är däremot inte lika tydliga som attityderna. 

Ytterst få av konsumenterna kan tänka sig att byta kaffesort till ett certifierat kaffe 

men kan tänka sig att prova.  
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Svaga intentioner grundar sig på prisskillnaden och skillnaden i smak. En förklaring 

kan ges med komponenten attityd till ett beteende i TPB modellen. Om faktorer som 

pris och smak varit mer lika vanligt kaffe hade fler konsumenter haft en stark 

intention att köpa certifierat kaffe. Konsumenterna tror även att de som enskilda 

konsumenter inte gör någon skillnad för att förbättra kaffeproduktionens problem 

vilket också leder till en svag intention. Detta är en koppling till komponenten 

upplevd beteendekontroll. Den subjektiva normen har inte någon betydande påverkan 

på konsumenterna i vår studie. Vi drar slutsatsen att detta främst beror på att 

marknadsföring aldrig nått konsumenterna. 

 
Nu när vi har svarat på den första delen av vårt syfte ska vi även knyta an till 

kategoriseringen av konsumenter. Anledningen till varför vi valde att dela upp 

konsumenterna var för att tydliggöra mönster och skillnader mellan dessa. Majoriteten 

av konsumenter tillhör kategorin ”den obeslutsamma”. 

 

6.2 Användning av resultaten 
 
De resultat vi har kommit fram till i analysen kan ge marknadsförare en djupare 

förståelse för deras befintliga och potentiella kundkrets. Det är svårt att påverka 

kunder i önskad riktning om det inte finns kunskap eller förståelse för hur dessa 

fungerar. Finns denna kunskap är det lättare att forma budskap som kan göra skillnad 

och påverka kunderna111. 

 

För att minska gapet mellan en positiv attityd och den svaga intentionen att köpa 

certifierat kaffe, som enligt vår empiriska studie visat vara stort, måste företagen 

jobba med att förbättra varumärkets image. Det som finns i många konsumenters 

medvetande idag är en rad olika negativa tankar och fördomar om certifieringar. 

Dessa negativa aspekter måste företagen lyckas förändra eller bemöta med 

marknadsföringskampanjer.  

 

Kategorierna urskiljer samband mellan konsumenters kritiska ställningstagande och 

deras politiska kunskaper samt värderingar. Detta samband kan påverka hur 

konsumenter ställer sig till certifierade produkter och även deras köpintention. Vi ser 
                                                 
111 Solomon, M. et al. Consumer Behaviour, (2006),  s. 4. 
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även ett samband mellan graden av engagemang och deras åsikter gällande vem som 

bär ansvaret. Om dessa samband kan bekräftas av resultat från andra studier, vilka vi 

nämnt under metodkapitlet, kan det utgöra en grund för en mer fullständig 

kartläggning av konsumenter. Denna kartläggning kan underlätta utformandet av 

framtida marknadsföring.  

 

Den kritik mot certifieringar som har påträffats i vår undersökning har saknat 

konkreta belägg, bortsett från åsikterna om marknadskraften kontra staten. 

Marknadsförare bör beakta den kritik som lyfts fram i samhällsdebatten eftersom 

risken finns att denna negativa kritik överröstar den positiva bilden av certifieringar. 

Oavsett hur bilden av certifieringar speglas kommer kritiken utgöra ett hot mot 

certifieringsföretagens framgångar.  

 
Något som bör beaktas gällande resultaten är att alla eventuella samband som dras till 

konsumenters intention måste hanteras med försiktighet. Som vi tidigare nämnt i 

kritiken mot ”Theory of Planned Behavior” är alla uppskattningar angående faktorer 

som påverkar intention väldigt tillfälliga. Modellen behandlar inte kontinuerlig 

intention vilket innebär att resultaten inte kan förutse beteende under en längre period. 

Detta är oerhört väsentligt att ta hänsyn till om detta material ska tillämpas i samband 

med framtida undersökningar. Det är rekommenderat att använda sig av en frekvent 

marknadsföring som kontinuerligt exponerar och uppmanar konsumenter till ett 

handlande112.  

 

Vidare underlättar det att ha en förståelse för externa faktorers påverkan vid 

individers precision gällande bedömandet av deras beteendekontroll. Externa faktorer 

som till exempel har en inverkan på en individs sinnesstämning kan förändra 

personens uppfattning av beteendekontroll. Det har visat sig att en individ är mer 

precis vid bedömningen av sin kontroll om misslyckandet vid denna är tillräckligt 

betydelsefullt. Om detta samband är korrekt öppnar det för ett flertal möjligheter för 

marknadsförare att förslagsvis skapa en inbillning av detta hos konsumenten vilken 

eventuellt kan leda att denne blir mer villig att konsumera113.  

 

                                                 
112 Chatzisarantis, N., et al. The influences of continuation intentions, (2004), s. 578-9. 
113 Sheeran, P et al. Predicting behaviour from perceived behavioural control, (2003), s 395, 408. 
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6.3 Kritik angående examensarbetet 
 
Efter sammanställningen av analysen bedömer vi att valet av kvalitativ metod 

resulterade i ett uppfyllt syfte att få fram en tillräckligt djupgående bild av 

konsumentbeteende. Enkäterna vi använde oss av har trots mycket enkla frågor och en 

pedagogisk uppläggning i många fall misstolkats. Detta har dock inte påverkat vårt 

resultat då frågorna var mer ett experiment för att se om deras kännedom, och faktorer 

som spelar in vid kaffekonsumtion, var annorlunda än då de diskuterade i grupp. Vad 

vi däremot kan vara kritiska mot är att denna enkät som vi använt oss av innan 

fokusgrupperna, tappat sin relevans. Visserligen kunde vi se om deras kunskap kring 

certifieringar ändrades under fokusgruppens gång och om deras syn på vilka faktorer 

som spelar in vid val av kaffeköp tog sig en annan form. Detta hade ingen betydelse 

för vår studies resultat och är därför irrelevant.  

 

Vad som vi kan ställa oss kritiska till är att de presentationer vi gjorde för 

respondenterna i fokusgruppen gett en positiv bild av certifieringar, då vi lagt fram 

hur certifieringarna ska möta problemen som finns inom kaffebranschen. Detta kan 

självklart i viss grad ha påverkat respondenterna till att ha en positiv ställning till 

certifieringar. Vi har dock uppmärksammat att majoriteten av respondenterna flitigt 

diskuterade kritik till både KRAV och Rättvisemärkt vilket ändå tyder på att de inte 

har blivit påverkade av presentationernas inriktning.  

 

I övrigt tvekar vi inte på att de resultat vi kommit fram till skulle vara tillförlitliga 

eller trovärdiga. Visserligen kan det diskuteras om vi under sammanställningen 

misstolkat materialet eller utelämnat någon viktig information. Eftersom vi gått 

igenom filminspelningarna vid sammanställningen har vi dock minskat risken för 

detta. Däremot kan vi inte garantera att vi varit helt objektiva i framställningen av vårt 

resultat. Validiteten skulle kunna ha ökats med hjälp av fler antal fokusgrupper. Om 

vi dessutom hade velat förtydliga skillnader mellan åldersgrupper hade det varit 

aktuellt med en snävare åldersindelning. En ytterligare aspekt som talar för detta är att 

gruppdynamiken då eventuellt hade kunnat främjas med hjälp av en ökad 

samhörighet. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har vi noterat flertalet andra infallsvinklar som hade varit 

intressant att studera. I detta stycke har vi reducerat antalet till de mest väsentliga 

kopplat till vår egen studie. Vi har sett att det råder ett stort gap mellan konsumenters 

attityder och intentioner gällande certifieringar, och även att marknadsföringens 

genomslagskraft varit mycket begränsad gällande dessa. Därför anser vi att det hade 

varit intressant att se närmare på hur företagen med sin marknadsföring kan lyckas 

påverka konsumenterna för att dels öka kännedomen om varumärket och dels stärka 

intentionerna att köpa certifierat kaffe. Detta hör ihop med hur certifieringarnas image 

ska förbättras och förtydligas. För en djupare förståelse för hur konsumenterna 

fungerar i en reell köpsituation, alltså det sista steget i TPB, hade det även varit 

fördelaktigt att utföra obervationsanalyser som komplement. 

Vi har tolkat att politiska värderingar har stor betydelse för hur inställningen till 

certifierade produkter ser ut. Det hade därför varit intressant att se hur stor roll 

värderingarna spelar och vad konsekvenserna av vissa värderingar innebär.  

Det hade också varit intressant att studera hur kaffeföretagen själva resonerar kring 

certifierade produkter, vad huvudsyftet är med att använda dessa i produktsortimentet. 

Eftersom mycket av kritiken från konsumenterna har varit riktad till mot hur 

kontroller och uppföljning av certifieringssystemet utförs hade det varit intressant att 

även studera vidare vad konsumenterna kräver för att kontroller ska anses 

tillförlitliga. 
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Bilaga 1. Theory of Planned Behavior 
 

 
 
Figur 2. Theory of Planned Behavior, fullständig model. Ajzen, I., Fishbein, M., The Influence of 
Attitude on Behavior, (2005) i Albarracín, D., Johnson, B., Zanna, M., The handbook of attitudes, 
(2005), s. 173-221.  
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Bilaga 2 Intervjuguide för fokusgrupperna 
 
Presentera gruppen: alla ska säga sitt namn och skriva en namnlapp. (Intro: 5 min) 
 
Klargöra målen: Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning 
marknadsföring.  
 
Regler: Vi spelar in denna sammankomst för vår egen del så att vi inte missar eller 
misstolkar viktig information. Inspelningen kommer inte att hamna i andras händer. 
Ni får gärna kontakta oss i efterhand om ni vill ta del av uppsatsen. Vi tar hänsyn till 
varandra och endast en talar i taget. Vi kommer om nödvändigt avbryta diskussioner 
om det avviker från temat. Vi vill att ni ska föra en öppen diskussion men ta hänsyn 
till varandra. 
 
1. Innan vi går djupare in på ämnet vill vi att ni fyller i en enkät, ni får ca fem 
minuter.  
 
2.  Presentation av Kaffesituationen, Fairtrade och KRAV (8 min) 
Film och power-point 
 
3.  Certifieringar 

- Vad tycker ni om Rättvisemärkt och KRAV, varför? 
- Vilken av dessa certifieringar föredrar ni av dessa två, och varför? 
- Hur stor skillnad tror ni att ni kan göra i det stora hela om ni köper certifierat 

kaffe? 
- Hur skulle ni kunna bidra till en bättre miljö och rättvisare värld inom 

kaffebranschen? 
- Vad är positivt med certifieringar? 
- Vad är negativt med certifieringar? 
- Är det viktigare att ett företag i helhet tar ansvar eller att produkten i sig är 

certifierat? 
 
Intention 

- Vad tänker ni på när ni köper kaffe? Vilka faktorer spelar in? 
o Pris, kvalité, smak, tradition, vänner och bekanta, bra reklam, snygg 

förpackning. 
- Varför är dessa faktorer viktiga för dig? 
- Vad skulle få er att köpa certifierat kaffe om ni dag inte gör det? 
- Vilka hinder ser du?  

o Pris, smak, inte gör någon skillnad, bryr mig inte, tradition, är fäst vid 
sitt gamla goda kaffe, ens favoritmärke har ej något certifierat kaffe i 
sitt utbud. 

- Skulle ni vara beredda att byta kaffesort för att köpa certifierat kaffe? Varför? 
 
Information/Kunskap 

- Har ni någon gång stött på reklam om certifierat kaffe inom kaffebranschen? 
Var? Tv/tidningar/förpackningar/butik/reklamblad/internet. 
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- Utöver de krav som ställs för de certifierade kaffesorterna, vet ni något 
exempel där kaffeföretag gör andra ansvarstagande och miljöfrämmande 
aktiviteter? 

- Har ni någon gång själva letat efter information om företags ansvar eller 
miljöengagemang? Var den informationen ni hittade tillräcklig? 

- (Ja,? Har ni kollat på speciellt information angående ansvarstagande inom 
 kaffebranschen?) 

 
Samhällsdebatten 

- Ansvarsfrågan – Motivering: Vi frågar oss inte detta i vår frågeställning men 
är intressant för att få en förklarad bakgrund till hur respondenterna resonerar 
kring ämnet. Ligger till grund för deras attityd och dessutom intention. 

- Vad kan företagen göra för att förbättra kaffesituationen och ta ett större 
ansvar? 

- Vad kan regeringen göra för att förbättra kaffesituationen? 
-  Skatter, lagar, sanktioner: (importförbud och restriktioner mot vissa 

 länder) 
- Vem ska bära ansvaret för att förbättra kaffeindustrins problem? 
-  Konsumenten, företagen, staten, internationella organisationer 

 
Final 

- Nu efter att vi har diskuterat Rättvisemärkt och KRAV, har ni ändrat 
uppfattning kring certifierat kaffe? 

- Kommer ni nu överväga att köpa antigen KRAV eller Rättvisemärkt? 
- Tycker ni att det här är ett intressant ämne, är det här något som ni kommer att 

diskutera med er omgivning? 
- Hur många koppar kaffe tror ni att svenskar dricker dagligen, i genomsnitt? 

 
Den som svarar närmast den rätta siffran (3,3 koppar) belönas med en liten present, 
ett paket Löfbergs Lila med både KRAV och Rättvisemärkt. 
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Bilaga 3: Enkät Fokusgrupp 
Ålder: ________ 
 
Sysselsättning:_____________________________________ 
 
Civilstatus:________________________________________ 
 
1. Hur ofta dricker du kaffe? 
 
 
2. Vilka kaffemärken känner du till? 
 
 
 
 
3. Vilket kaffemärke brukar du köpa? 
 
 
 
 
4. Vad går du efter när du köper kaffe? Ringa in 3 alternativ 
 
Pris 
 
Smak 
 
Tradition (T.ex mamma köper alltid Gevalia och därför gör jag det också!) 
 
Tilltalande förpackning 
 
Kvalitet 
 
Märkning/Certifiering 
 
Väljer första bästa 
 
Rolig Reklam 
 
Annat… 
 
5. Rangordna dessa 3 alternativ du valde ut.  1= viktigast, osv. 
 
1.  
 
2.  
 
3. 
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1. Känner igen logotypen? 
 
 
  JA       NEJ 
 
 
 
2. Vet du vad den heter? 
 
JA 
 
NEJ 
 
 
3. Vet vad den står för? 
 
Om ja, beskriv kortfattat 
 
 
 
 
 
 
 
4. Om du känner igen logotypen, i vilka sammanhang eller var har du stött på 
den? 
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1. Känner du igen logotypen? 
 
 
  JA       NEJ 
 
 
 
 
2. Vet vad den står för? 
 
Om ja, beskriv kortfattat 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Om du känner igen logotypen, i vilka sammanhang eller vart har du stött på 
den? 
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Bilaga 4. Sammanställning av de mest relevanta svaren från enkäterna 
 
Hur ofta dricker du kaffe: 
Varje dag x I7 
Nästan varje dag x II 
 
Vad går du efter när du köper kaffe: 
Första val: 
Kvalité x3 
Tradition x6 
Smak x7 
Certifierat x1 
Pris x2 
 
Andra val 
Smak x5 
Pris x3 
Tilltalande förpackning x1 
Kvalitet x 7 
Tradition x2 
Reklam x 1 
 
Tredje val 
Tilltalande förpackning x4 
Pris x2 
Tradition x3 
Smak x2 
Certifierat x1 
Vatten x2 
 
Känner till Rättveisemärkt: 
Ja x 5 
Nej x13 
 
Vet vad det står för: 
Ja x 4 
Nej x 11 
 
Sammanhang: 
Produkter i butik x3, Reklamblad x1, Tidning x1 
 
Känner till KRAV 
Ja x19 
 
Vet vad det står för? 
Ja x15 
 
Sammanhang: 
Produkter x8, Media x1, Butik x4, 
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