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Sammanfattning 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka efterfrågan på Rättvisemärkt kaffe och vilka faktorer som 

påverkar denna. I uppsatsen diskuteras även hur rättvist Rättvisemärkt är egentligen och ifall 

producenter i u-länder påverkas positivt eller negativt av att konsumenter i väst handlar 

Rättvisemärkt.    

För att utreda efterfrågan har en betalningsviljestudie genomförts på studenter på Karlstads 

Universitet. Resultaten från studien pekar på att efterfrågan på Rättvisemärkt kaffe är relativt hög 

bland studenterna, vilket överensstämmer med tidigare rapporter som visat att efterfrågan på 

Rättvisemärkt kaffe ökar. Vad det gäller faktorer som påverkar betalningsviljan har kön samt inkomst 

visat sig vara av betydelse. Ålder verkar dock inte vara en avgörande faktor. 

För att utreda hur rättvist Rättvisemärkt egentligen är har en litteraturbaserad studie om 

Rättvisemärkts för- och nackdelar gjorts. Vissa forskare menar att Rättvisemärkt har en positiv 

inverkan på bönder och arbetare i utvecklingsländer, medan andra anser att Rättvisemärkt inte alls 

fyller sitt syfte utan i många fall har negativ inverkan.   

 

Nyckelord: kaffe, Rättvisemärkt, efterfråga, betalningsvilja  
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Abstract 
 

The essay aims to examine the demand for Fairtrade coffee and the factors influencing it. It also 

discusses how fair Fairtrade really is and whether producers in developing countries are positively or 

negatively affected by consumption of Fairtrade products in the west.     

In order to investigate the demand, a willingness-to-pay study was implemented on students at 

Karlstad University. The results from the study indicate that the demand for Fairtrade coffee is 

relatively high among the students, which is consistent with previous reports which have shown that 

the demand for Fairtrade coffee is increasing. Regarding factors affecting the willingness to pay, sex 

and income have proved themselves important. Age, however, does not seem to be an essential 

factor.   

In order to examine how fair Fairtrade really is, a literature based study concerning Fairtrade’s 

benefits and disadvantages was conducted. Some researches argue that Fairtrade is affecting farmers 

and workers in developing countries positively while others argue that Fairtrade does not fulfill its 

purpose and in many cases has a negative impact.    

 

Keywords: coffee, Fairtrade, demand, willingness to pay 
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1. Inledning 

 

 

Kapitlet börjar med en introduktion till vårt ämnesval samt problemformulering. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte, metod samt avgränsningar som legat till grund för uppsatsen innehåll. 

Avslutningsvis redogörs för uppsatsens disposition. 

 

 

1.1. Ämnesval och Problemformulering 

Kaffe är en av världens mest populära drycker och konsumeras i enorma mängder världen över. Det 

är dessutom en internationell handelsvara som kan hjälpa hela länders ekonomi framåt eller i värsta 

fall få dem att gå under. Att vi svenskar är stora kaffekonsumenter är allmänt känt men de flesta av 

oss vet egentligen inte var kaffet vi dricker kommer ifrån och hur livet ser ut för dem som odlar den 

dryck vi tar för givet.  

Fairtrade, eller Rättvisemärkt som den svenska motsvarigheten kallas, är en typ av etisk certifiering 

som syftar till att förbättra livsvillkoren för småproducenter och anställda i utvecklingsländer och just 

kaffe var den första produkten som fick möjligheten att bli Fairtrade-certifierad (Rättvisemärkt 

2009b). Efterfrågan på Rättvisemärkt kaffe ökar men trots detta möter inte efterfrågan utbudet då 

det råder ett stort utbudsöverskott på Rättvisemärkt kaffe. Det är därför viktigt att undersöka hur 

efterfrågan för Rättvisemärkt kaffe ser ut och vad som påverkar denna.  

Då Fairtrade under många år varit mål för heta debatter världen över då experternas åsikter om dess 

effekter inte alltid går hand i hand, är det också viktigt att undersöka huruvida Rättvisemärkt kaffe 

har de effekterna som det är tänkt att det ska ha. Hur rättvist är Rättvisemärkt – egentligen?  

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är undersöka efterfrågan för Rättvisemärkt kaffe och vilka faktorer som 

påverkar denna. Det är också att utreda om kaffeodlare i utvecklingsländer påverkas positivt eller 

negativt av att konsumenter i den rika delen av världen handlar Rättvisemärkt.  

 

1.3. Metod och avgränsningar 

Genom en betalningsviljestudie har efterfrågan på Rättvisemärkt kaffe undersökts. Studien är 

avgränsad till studenter på Karlstads universitet och är baserad på insamlad data från en webbenkät. 

Vidare har en litteraturbaserad studie om Rättvisemärkts för- och nackdelar gjorts där vi främst 
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utgått från artiklar skrivna av Hayes och Moore (2005), Hayes (2006), De Pelsmacker et al (2005)  och 

Weber (2007).  

 

1.4. Disposition 

Uppsatsens andra kapitel ger en historisk bakgrund till kaffe som handelsvara samt en introduktion 

till organisationen Fairtrade. Kapitlet som följer vägleder läsaren genom valda teorier som ligger till 

grund för den kommande analysen. I kapitel fyra presenteras den valda metoden där vi bland annat 

beskriver hur enkäten utformats. Kapitel fem övergår i en presentation av enkätsvaren samt tolkning 

och analys av materialet. I det sista kapitlet presenterar vi slutsatser.  
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2. Bakgrund och historik 

 

 

Kapitlet börjar med en historisk bakgrund kring kaffe och övergår sedan till att presentera hur 

marknaden för kaffe ser ut idag.  Därefter följer en kortfattad beskrivning av hur arbetsförhållandena 

ser ut för kaffeproducenter i utvecklingsländer. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för Rättvis 

handel, organisationen Fairtrade samt dess svenska motsvarighet Rättvisemärkt. Slutligen ges en kort 

redogörelse för just Rättvisemärkt kaffe och hur dess handelskedja ser ut. 

 

 

2.1. Kaffe genom tiderna 

Kaffe har sitt ursprung i de sydvästra delarna av Etiopien och därifrån spred det sig till den arabiska 

halvön och sedan vidare ut i världen. Till en början sågs kaffet som en medicinsk och religiös dryck 

och det var inte förrän på 1000-talet som man började rosta kaffebönan. Till Europa kom kaffet 

under mitten av 1500-talet och därmed tog kaffet ett stort steg mot att bli en dryck för alla istället 

för en medicinsk och religiös dryck. Runt den här tiden öppnades också det första kaffehuset som 

kom att bli en naturlig mötesplats där man kunde umgås, lyssna på musik och dansa. År 1715 ska det 

ha funnits cirka 2000 kaffehus i London (Dicum & Luttinger 2002, 18-29).  

Eftersom kaffe i början av 1700-talet konsumerades av stora delar av befolkningen i Europa så var 

kolonimakter som England och Frankrike snabba med att sprida kaffeplantager på platser där 

kaffebönan med fördel kunde odlas. Eftersom efterfrågan på kaffe var hög i Europa såg man 

möjligheten att tjäna pengar på kaffebönan som också är tålig vilket gjorde att den lätt kunde klara 

långa transporter (Ibid, 42). 

Fram till 1793 så var Haiti den ledande producenten av kaffe men i och med en revolution, där alla 

plantage brändes förlorade landet sin position vilken senare togs över av Sri Lanka. Runt den här 

tidsperioden klev Brasilien in på kaffemarknaden och ungefär 100 år senare tog landet över den 

ledande rollen som producent och har den än idag (Ibid, 46-47) då nästan 30 procent av världens 

kaffe kommer från Brasilien (SKI 2009b).  

Till Sverige kom kaffet 1685 och trots sin popularitet i Sverige har drycken fått motstå svåra 

motgångar. Detta, bland annat eftersom kaffe kom att bli en stor konkurrent till brännvinet som var 

en stor inkomstkälla för många svenska handelsmän. Vid 1756 års riksdag förbjöds kaffe i hela 

Sverige. Detta förbud upphävdes hur som helst 1796 för att sedan återinföras och upphävas igen ett 

flertal gånger under både 1700-talet och 1800 talet (SKI 2009b). Idag är Sverige efter Finland världens 

största kaffekonsumerande land räknat per capita (SNF 2009) och 2008 importerade Sverige 110 082 

ton kaffe (SKI 2009d). Genomsnittssvensken konsumerar 3,4 koppar kaffe per dag vilket motsvarar 

mellan 8-10 kg kaffe per år. Trots att svenskar konsumerar stora mängder kaffe är inte kunskapen om 

var det kommer ifrån speciellt stor. År 2007 producerades totalt 7 021 935 ton kaffe i världen (SKI 
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2009a). Kaffe är en internationell handelsvara som produceras i drygt 60 utvecklingsländer och utgör 

leverbrödet för miljontals bönder (Swedwatch 2008, 9).  

 

2.2. Människorna bakom ditt kaffe 

Sverige importerar mest kaffe ifrån den brasilianska delstaten Minas Gerais (Wingborg 2006, 51). Det 

uppskattas att en tredjedel av kaffearbetarna i Minas Gerais saknar tillträde till det sociala 

skyddssystemet, alltså rätt till pension, sjuklön och föräldraledighet. Endast registrerad arbetskraft 

erhåller detta och många arbetsgivare undviker att registrera sina anställda då det är kostsamt (Ibid 

2006, 51-52). Majoriteten av världens kaffearbetare har inte ens tillgång till nödvändig sjukvård 

(Dicum & Luttinger 2002, 61). 

Många av arbetarna men även odlarna lever på existensminimum och kämpar för att leva ett 

normalt liv (Wingborg 2006, 51). Säsongsarbetarna är de som är längst ner i kaffeindustrin och de 

jobbar ofta från gryning till kväll för att få in tillräckligt med pengar för att överleva. I regel måste de 

också spara av sin redan låga lön för att klara sig när kaffesäsongen, som är 4-5 månader, är över. Det 

är också vanligt att hela familjer jobbar vid kaffeskörden (Dicum & Luttinger 2002, 62; Swedwatch 

2008, 31). 

I vissa länder finns det stora kaffeproducenter som framställer kaffe men ungefär hälften av världens 

kaffetillgångar odlas av småbönder (Dicum & Luttinger 2002, 62). Det gör att det kan vara svårt för 

bönderna inte bara i Brasilien utan i hela världen att hävda sig på världsmarknaden. Detta är en av de 

främsta anledningarna till varför många bönder väljer att jobba i certifierade program så som 

Rättvisemärkt (Rättvisemärkt 2009d). 

 

2.3. Rättvis handel och Rättvisemärkt  

Rättvisemärkt och Rättvis handel går ofta hand i hand. Rättvis handel är svårt att definiera och listan 

på antalet definitioner är lång (Rignell 2002, 25-26). En definition som är accepterad av FINE1 är 

”Rättvis handel är ett samarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en 

rättvisare världshandel…” (Ibid 2002, 26). Precis som Rättvisemärkt jobbar rörelsen för rättvis handel 

för att producenter ska få skälig betalning för det de producerar (Dicum & Luttinger 2002, 192). Tre 

ord som genomsyrar rörelsen för rättvis handel är hållbar utveckling, långsiktigt samarbete och 

bättre handelsvillkor (Rignell 2002, 28). Dessa begrepp är också något som återkommer när man 

pratar om Rättvisemärkt. 

Rättvisemärkt är en certifiering som syftar till att genom rättvis handel verka för en hållbar utveckling 

och förbättra livsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer. Om en produkt är 

                                                           

1
 Fine är en nätverksorganisation som består av fyra handelsorganisationer: FLO (Fair Trade Labelling 

Organization, IFAT International (European Fair Trade Association), NEWS (Network of European World Shops) 

och EFTA (European Federation for Alternative Trade) (Rignell 2002, 27). 
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Rättvisemärkt garanteras det att produkten uppfyller internationella Fairtrade-kriterier vilka kan 

sammanfattas som följande: 

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 

• Barnarbete och diskriminering motverkas 

• Demokratin och organisationsrätten främjas 

• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt 

• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas (Rättvisemärkt 2009e, 2) 

Dessa kriterier är utformade av Fair Trade Labelling Organizations International (FLO) med de 

grundläggande ILO-konventionerna2 för mänskliga rättigheter som bas (Rättvisemärkt 2009e, 2). 

FLO bildades 1997 och är uppbyggd som en paraplyorganisation med systerorganisationer över hela 

världen där Rättvisemärkt är den svenska representanten (Rignell 2002, 79-81). Organisationen är 

uppdelad i två delar där varje del har var sitt ansvarsområde. Den första delen är FLO international 

som utformar Fairtrade-kriterierna och ska fungera som ett stöd för odlare och deras anställda. Den 

andra delen är FLO-cert som ansvarar för certifiering och inspektioner av producentorganisationer, 

importörer och exportörer. Vidare så drivs FLO cert som ett oberoende internationellt certifierings- 

och inspektionsorgan och följer ISO65 standard3 (Rättvisemärkt 2009e, 2; FLO 2008).  

 

2.4. Rättvisemärkt kaffe  

Kaffe var den första produkten som det utformades Fairtrade kriterier för vilket till stor del berodde 

på att kaffeodlare världen över levde under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Det berodde 

även på att kaffe näst efter olja var världens andra största handelsvara och att miljoner människor 

var beroende av kaffe som inkomstkälla. Idag är kaffe den största Fairtrade varan och det finns runt 

230 producentorganisationer i Afrika, Latinamerika och Asien (Rättvisemärkt 2009b). 

År 2007 var den totala försäljningen av Fairtrade kaffe världen över 69 209 ton. I Sverige såldes det 

enligt Rättvisemärkt (2009e, 7) knappt 2 000 ton Rättvisemärkt kaffe 2007. 2008 hade försäljningen 

stigit till drygt 3 000 ton. Detta är dock en liten del av den totala kaffeförsäljningen och enligt 

Swedwatch (2008, 10) stod Rättvisemärkt 2007 för endast två procent av Sveriges sammanlagda 

kaffeförsäljning. 

Rättvisemärkt kaffe kan ofta vara något dyrare än konventionellt kaffe vilket till stor del beror på 

kriterierna angående minimipris, minimilön och premie. Dessa kriterier innebär att kaffebönderna får 

ett minimipris för det de odlar och de ställer även krav på lönerna för de anställda. Vidare så ställs 

även krav på arbetsförhållanden gällande säkerhet och hälsa. Minimipriset innebär att bönderna är 

                                                           

2
 ILO (International Labor Organisation) är FN:s arbetsrättsorganisation. Organisationen ska verka för anställdas 

rättigheter, bekämpa fattigdom och främja social rättvisa över hela världen (Regeringskansliet 2008).  

3
 ISO65 är en internationell kvalitetsnorm för certifieringsorganisationer som bland annat innebär att 

organisationerna blir kontrollerade av en tredje part (IOAS 2008). 
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garanterade ett lägsta pris för det kaffe de odlar som ska täcka produktionskostnaden. Minimilönen 

ska ligga över den lön som är lagstadgad i det aktuella landet. De anställdas löner ska också 

kontinuerligt öka till vad som kan anses som rimligt för att överleva. Köparen av Rättvisemärkt 

förbinder sig att betala en premie till producenten som ska gå till att utveckla det lokala samhället 

där producenten har sin verksamhet. Pengarna ska gå till varor som invånarna kan dra nytta av som 

exempelvis nya skolor, daghem eller bostäder. Vissa av dessa varor kan delvis ses som kollektiva 

nyttigheter4 men till exempel bostäder är privata varor5.  Vidare verkar Rättvisemärkt för anställdas 

och odlares rätt att organisera sig fackligt. Rättvisemärkt bidrar också till arbetarnas rätt till en 

demokratisk arbetsplats där de anställda kan ha åsikter om sin arbetssituation och även ha 

möjligheten och rätten att påverka den (Rättvisemärkt 2009c, passim). 

Då de flesta kaffebönderna har små jordbruk går de ihop i kooperativ eller liknande organisationer 

för att kunna certifieras enligt internationella Fairtrade-kriterier och få möjlighet att få den premie 

som garanteras när de odlar Rättvisemärkt. Genom att göra det får de enligt Swedwatch (2008, 10) 

en rättvisare chans att hävda sig i den stora kaffeindustrin. 

 

                                                           

4
 En kollektiv nyttighet är någonting som alla personer inom ett specifikt område kan konsumera oavsett vem 

som betalar för den. Att en person ”använder” den kollektiva varan som skulle kunna vara ren luft minskar inte 

någon annans möjlighet att använda densamma. Skolor kan delvis ses som kollektiva nyttigheter men eftersom 

det ofta finns ett begränsat antal platser i en skola så kan ett barns plats bli ”tagen” av någon annan. En skola 

är alltså inte en fulländad kollektiv nyttighet (O’Sullivan & Sheffrin 2006, 221).   

5
 En privat vara är en vara som endast kan användas av en person eller ett hushåll (O’Sullivan & Sheffrin 2006, 

221). 
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3. Teori 

 

 

Teorikapitlet är uppdelat i tre delar där den första delen redogör för nytto- samt efterfrågeteorin. I 

den andra delen av kapitel beskrivs marknadsformerna fullständig konkurrens och monopson. Dessa 

ligger till grund för den efterföljande litteraturbaserade diskussionen i del tre där vi diskuterar för- 

och nackdelar med Fairtrade. 

 

 

3.1. Nytto- och efterfrågeteori 

 

3.1.1. Nyttoteori  

Ett vanligt antagande i ekonomisk analys är nu som förr, att individer eftersträvar att nå så stor nytta 

som möjligt. Nytta är ett begrepp som mäter hur stor tillfredställelse en individ upplever av sin 

konsumtion och kan också ses som ett sätt att beskriva en konsuments preferenser (Varian 2006, 54; 

O'Sullivan & Sheffrin 2006, 123).  

En modell som många nationalekonomer utgår ifrån är modellen om den ekonomiska människan, 

Homo Economicus. Modellen belyser de rationella val den ekonomiska människan gör och utgår från 

att nyttomaximerande individer alltid söker effektivitet i sin konsumtion. Den ekonomiska människan 

vet vad han eller hon vill och gör det som han eller hon tycker är bäst, det vill säga fattar rationella 

beslut (NE 2009b). 

Enligt ekonomisk teori så väljer en konsument givet en viss inkomst (budget) den mängd och den 

sorts kaffe som maximerar totalnyttan. Totalnyttan är ett mått på den totala tillfredsställelsen som 

konsumenter upplever och för att maximera totalnyttan kommer konsumenter att söka efter olika 

kombinationer av varor och tjänster som ger den högsta nyttan (Varian 2006, 58). I vårt fall handlar 

det om att konsumenten vill maximera nyttan som denne upplever av att konsumera flera koppar 

kaffe. Vi betecknar den totala nyttan av konsumtion av kaffe U, som en funktion av antalet koppar 

kaffe x som konsumeras: U(x).   

Nyttan antas öka med konsumtionen av kaffe, men ju fler koppar kaffe individen dricker, desto lägre 

blir dess marginalnytta. Lagen om avtagande marginalnytta säger att marginalnyttan, MU, är en 

funktion av antalet koppar kaffe x som konsumeras: MU(x). Detta kan förstås så, att betalningsviljan 

för ytterligare koppar kaffe minskar med antalet koppar (O'Sullivan & Sheffrin 2006, 238).  
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3.1.2. Efterfrågeteori 

Efterfrågan för en viss vara avslöjas av den mängd av varan som en konsument är villig att köpa vid 

ett visst pris. För att härleda en individs efterfrågekurva antar vi, som vi beskrev tidigare, att 

individen önskar maximera sin nytta. En individs efterfrågekurva för en viss vara visar hur den 

efterfrågade kvantiteten varierar med varans pris, så länge alla andra variabler hålls konstanta. Lagen 

om efterfrågan säger att ju högre pris, desto mindre efterfrågad kvantitet (O'Sullivan & Sheffrin 2006, 

61-63, NE 2009a). Detta gäller för alla varor förutom giffen varor6. 

Marknadens efterfrågekurva ges av en horisontell summering av de individuella efterfrågekurvorna, 

och visar sambandet mellan det pris och den kvantitet som alla konsumenter tillsammans är villiga 

att betala och köpa av varan. Med hjälp av marknadens efterfrågekurva kan man på en perfekt 

fungerande marknad mäta betalningsviljan för en viss vara (O'Sullivan & Sheffrin 2006, 64). 

Ekonomer kallar en persons maximala betalningsvilja för en vara för den personens reservationspris. 

Reservationspriset är det högsta priset en viss given person skulle acceptera för att fortfarande köpa 

varan. Med andra ord är en persons reservationspris det pris där han eller hon är indifferent mellan 

att köpa och inte köpa varan (Varian 2006, 4-5).  

Konsumenternas beteende kan i efterfrågeteorin beskrivas som att de vid givna valmöjligheter väljer 

den kombination av varor som ger den högsta personliga tillfredsställelsen. Om individen har 

preferenser för Rättvisemärkta produkter, kan han eller hon vara villig att betala lite extra för 

Rättvisemärkt kaffe jämfört med vanligt. Det kan bero på att individen får en större nytta av det 

Rättvisemärkt kaffet och som nämndes tidigare så söker individen att maximera sin nytta. Den 

nyttomaximerande individen kommer enligt ekonomisk teori att välja det Rättvisemärkta kaffet så 

länge som den mottagna nyttan motsvarar den extra kostnaden (Mattsson 2000, 78). 

 

3.2. Fullständig konkurrens och monopson 

Marknaden för Rättvisemärkt kaffe kan inte jämföras med en vanlig marknad och förespråkare och 

kritiker utgår från olika modeller och marknadsformer när de argumenterar för och emot 

Rättvisemärkt. Med anledning av detta är en genomgång av fullständig konkurrens och monopson 

nödvändig, då detta är de marknadsformer experter utgår ifrån när de argumenterar för och emot 

Rättvisemärkt. 

 

                                                           

6
 En giffenvara är en vara vars efterfråga ökar om priset på varan ökar (Varian 2006, 104). Ett exempel på en 

giffen vara är ris under fattiga förhållanden i Kina. Ris är den billigaste varan så när priset på ris stiger (men 

fortfarande är billigast) så köper kineserna mer ris då de efter prisökningen inte har råd att köpa andra varor 

som är dyrare. Om priser skulle sänkas kan de köpa lite mindre ris men då ha råd med andra varor så som kött 

och grönsaker (The Economist 2009) .  
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3.2.1. Fullständig konkurrens 

I fullständig konkurrens finns det många säljare och köpare som var och en inte kan påverka 

marknadspriset. När en marknad i fullständig konkurrens är i jämvikt är efterfrågan lika med utbud 

både för varan respektive arbetskraften (O’Sullivan & Sheffrin 2006, 261 & 274).  

Om det införs ett minimipris som sätts över jämviktspriset leder detta till ett utbudsöverskott. På 

marknaden för Rättvisemärkt kaffe skulle det innebära att det finns mer Rättvisemärkt kaffe än vad 

konsumenterna efterfrågar. Utbudsöverskottet uppkommer dels på grund av att när kaffeodlarna 

erhåller hög betalning skapas incitament både för andra att gå in på marknaden och för de redan 

aktiva att producera mer. Samtidigt som det minskar efterfrågan då konsumenter handlar mindre på 

grund av prisökningen (O’Sullivan & Sheffrin 2006, passim). Figur 1 visar vad som händer på en 

marknad i fullständig konkurrens när priset sätts ovanför jämviktspriset.  P* och Q* står för pris och 

kvantitet när marknaden är i jämvikt.  När priset höjs till P’ ser vi att efterfrågan minskar till Q’ 

samtidigt som producenterna vill producera kvantiteten Q’’. Området mellan Q’’ och Q’ visar 

utbudsöverskottet som uppkommer av prishöjningen.  

 

Källa: O’Sullivan & Sheffrin 2006, passim 

Figur 1. Minimipris 

Det uppstår också ett utbudsöverskott på arbetare när minimilönen sätts över jämviktslönen. 

Arbetsgivare har inte längre råd att ha lika många anställda samtidigt som fler arbetare vill bli 

anställda till den nya bättre lönen. De som tjänar på en minimilön är arbetarna som behåller sitt 

arbete. De tjänar mer pengar på bekostnad av de som inte får arbeta överhuvudtaget eller alternativt 

arbeta på icke Rättvisemärkt certifierade odlingar (O’Sullivan & Sheffrin 2006, passim; Varian 2006, 

474). Figur 2 visar vad som händer när en minimilön över marknadslönen införs där w* respektive Q* 

motsvarar lön och antal arbetare vid jämvikt. När lönen höjs till w’ minskar antal arbetare från Q* till 

Q’ samtidigt som arbetarna ökar till Q’’. Utbudsöverskottet på arbetare motsvarar skillnaden mellan 

Q’’ och Q’.      
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Källa: O’Sullivan & Sheffrin 2006, passim 

Figur 2. Minimilön 

3.2.2. Monopson 

I ett monopson finns det, till skillnad från en marknad i fullständig konkurrens, endast en uppköpare 

av en viss vara. Det skulle i Rättvisemärkts fall innebära att det endast finns ett kaffeplantage på ett 

område vilket gör att det endast är det kaffeplantaget som anställer kaffearbetare just där. Detta 

innebär att arbetsgivaren (kaffeodlaren) kan betala en lägre lön till arbetarna då ingen annan 

arbetsgivare konkurrerar om arbetskraften. Det finns två typer av monopson; diskriminerande 

monopson samt icke-diskriminerande monopson. I ett diskriminerande monopson på en 

arbetsmarknad betalas varje anställd sin reservationslön. Alltså, den summa pengar den anställda 

minst är villig att acceptera som lön för att jobba. Antalet anställda i den här typen av monopson är 

samma som antalet anställda om marknaden hade varit i fullständig konkurrens.  

I ett icke-diskriminerande monopson, som är den typen av monopson som kommer redovisas 

grundligast då det är den typen som används vid analys av marknaden för Rättvisemärkt kaffe, 

betalas alla anställda lika mycket. Om en monopsonist vill anställa en ny arbetare som har en högre 

reservationslön än vad monopsonisten betalar sina anställda för nuvarande måste han höja lönen för 

alla arbetare. Om till exempel ett företag har 100 arbetare och arbetare nummer 100 har en 

reservationslön på 120 kronor/timme så betalar arbetsgivaren alla sina anställda den lönen. Vill 

företaget anställa en person till och den personen har en reservationslön på 130 kronor/timmen så 

höjs alla anställdas lön till 130 kronor/timmen. Marginalkostnaden av att anställa en arbetare till är 

den nyanställdas reservationslön plus det arbetsgivaren måste betala extra till de gamla anställda för 

att de ska komma upp i samma lön som den senast anställda. I den här typen av monopson är både 

antalet anställda och lönerna lägre än om marknaden varit i fullständig konkurrens.  En minimilön 

skulle i fallet med ett icke-diskriminerande monopson öka effektiviteten då det både ökar lönerna 

och antalet anställda (Borjas 2008, 199-204). Minimilönen fungerar som ett lönegolv vilket gör att 

arbetsgivaren agerar som om den vore i fullständig konkurrens och anställer fram till den punkten 

där marginalprodukten är lika med marginalkostnaden för arbetskraft. Detta, under förutsättningen 

att företaget vill maximera sin vinst (Varian 2006, 474). Figur 3 visar vad som händer om en 

minimilön införs på en icke diskriminerande monopsonmarknad. Monopsonisten är initialt i jämvikt 
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vid punkt a där antalet arbetare är Q* och lönen ligger på w*. När minimilönen införs vid w** ökar 

anställningarna till Q**.  

 

Källa: Borjas 2008, 199-204 

Figur 3. Minimilön i ett icke-diskriminerande monopson 

3.3. Rättvist eller Orättvist kaffe 

Diskussionerna angående vilka effekter Rättvisemärkt kaffe har är många och som vi beskrev tidigare 

utgår experterna från olika marknadsmodeller. Förespråkare av Fairtrade menar att Fairtrade av olika 

anledningar leder till ekonomisk effektivitet (Hayes & Moore 2005; Hayes 2006). Fairtrade kritiker 

menar istället att det inte alls är ekonomiskt effektivt och att Fairtrade inte gör det de utlovar att de 

ska göra (Weber 2007; Weitzman 2006). Vi kommer att redogöra för båda sidorna av den här 

debatten.  

När människor i allmänhet hör ordet Rättvisemärkt eller Fairtrade förknippas det med någonting 

positivt. Enligt Weber (2007, 109) antar konsumenter att de genom att handla Rättvisemärkt bidrar 

till ökad välfärd för producenter i tredje världen. Rättvisemärkt syftar också just till att öka välfärden i 

utvecklingsländer (Rättvisemärkt 2009e, 2). Hayes och Moore (2005, 2) citerar Lindsey, B (2004) att 

de som verkar för att producenterna ska få en skälig lön, har goda intentioner men det fungerar inte i 

praktiken.  Signifikant för Rättvisemärkt är som tidigare nämnts reglerna om minimipris, minimilön 

och premien som bönderna ska få för att kunna investera i lokalsamhället. Även Rättvisemärkts 

försök till att eliminera mellanhänder är något som är signifikant för organisationen (Rättvisemärkt 

2009b). Nedan följer en diskussion som syftar till att belysa för- och nackdelarna med dessa delar av 

Fairtrade. 

 

3.3.1. Minimipris 

Rättvisemärkt verkar som vi beskrivit tidigare för att odlare ska erhålla ett minimipris för sitt kaffe. 

Minimipriset ska enligt Rättvisemärkt (2009e, 2) alltid täcka produktionskostnaderna och fungera 

som en säkerhet när världsmarknadspriset sjunker till allt för låga nivåer.  Rättvisemärkt (2009b) 

hävdar också att minimipriset har hjälpt många bönder att erhålla skälig betalning för sitt arbete och 
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därmed har de också kunnat hävda sig bättre på världsmarknaden. Fördelen är att bönderna vet 

vilket pris de får och slipper oroa sig för fluktuationer på världsmarknadspriset. 

Hayes och Moore (2005, 11) utgår från att marknaden för Rättvisemärkt kaffe inte är i fullständig 

konkurrens och att ett minimipris då skulle öka effektiviteten.  Weber (2007, 112), som till motsatts 

från Hayes och Moore (2005) utgår från att marknaden för Rättvisemärkt kaffe är i fullständig 

konkurrens, rapporterar att minimipriset ökar risken för utbudsöverskott då det ökar incitamenten 

för att producera mer. Enligt Weber (2007, 112) är problemet då att det blir svårt för nya 

producenter att ta sig in på marknaden. Detta scenario såg man 2002 då FLO tillfälligt tvingades 

strypa certifieringen av nya odlare då utbudsöverskottet hade blivit för stort (Vizcarra 2002, citerad i 

Weber 2002, 112). Vidare menar Weber (2007, 115) att när barriärerna för att ta sig in på en 

marknad ökar så gynnar det de redan aktiva på marknaden och missgynnar de som inte får 

möjligheten att bli Rättvisemärkt certifierade. Hayes och Moore (2005, 12) argumenterar för att 

detta inte är ett problem på marknaden för Rättvisemärkt. Detta, på grund av att effekterna av 

Fairtrade sprider sig från Fairtrade-certifierade odlingar till icke-Fairtrade certifierade odlingar om de 

senare även skulle ha existerat i en marknad i fullständig konkurrens. De menar alltså att så många 

odlare som skulle existerat på en marknad i fullständig konkurrens kommer att gynnas av Fairtrade. 

 

3.3.2. Minimilön 

Med syfte att förbättra levnadsstandarden för anställda inom kaffesektorn ställer Rättvisemärkt krav 

på lönenivåerna. Anställd arbetskraft har rätt till en minimilön som ska ligga i linje med eller över den 

lagstadgade minimilönen för respektive land (Rättvisemärkt 2009c). Rättvisemärkt hävdar att 

minimilönen bidragit till ökad levnadsstandard för många arbetare i utvecklingsländer (FLO 2008). 

Som vi tidigare nämnt skulle inte en minimilön satt över jämviktspriset i en fullständig konkurrens 

vara ekonomiskt effektivt men Hayes och Moore (2005, 5) som utgår från ett monopsonistiskt 

perspektiv menar att minimilönen är effektiv på marknaden för Rättvisemärkt kaffe. Hayes och 

Moore (2005, 5) gör gällande att i utvecklingsländer är arbetarna villiga att gå in på marknaden så 

fort som marknadslönen överstiger deras senaste produktiva aktivitet. Detta till skillnad från en 

marknad i fullständig konkurrens där marknadslönen reflekterar priset arbetare sätter på sin fritid.  

Weber (2007, passim) framhåller istället att genom att betala arbetarna på Fairtrade certifierade 

odlingar mer än de som jobbar på ”vanliga” odlingar så uppstår det en orättvisa dem emellan. Han 

menar att arbetarna på icke-fairtrade odlingar missgynnas av Fairtrade. Hayes och Moore (2005, 7) 

motsätter sig detta och menar att minimilönen för Fairtrade arbetare även sprider sig till de 

arbetarna som inte jobbar på Fairtrade odlingar. Icke Fairtrade-certifierade odlare kommer enligt 

Hayes och Moore (2005, 7) att vara tvungna att erbjuda samma lön som Fairtrade odlingar för att 

locka till sig arbetskraft.   

Vidare gör Weber (2007, 111) gällande att då lönekraven endast gäller anställd arbetskraft och inte 

säsongsarbetare når inte lönekraven fram till majoriteten av arbetskraften. Weitzman rapporterar 

också i sin artikel ”The Bitter Cost of ’Fair Trade’ coffee” (2006) att efter att ha besökt fem Fairtrade 

odlingar i Peru funnit att fyra av dem inte betalade sina arbetare över den lagstadgade minimilönen. 

Rättvisemärkt svarade på kritiken bland annat genom att förklara att bönderna i fråga inte endast 

sålde sina kaffebönor till Rättvisemärkt utan bara att en viss del gick till Rättvisemärkt försäljning. 
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Vidare argumenterade Rättvisemärkt att arbetarna som hade den låga lönen fortfarande erhöll en 

högre lön än vad andra arbetare på icke Rättvisemärkt certifierade odlingar gjorde (The Fairtrade 

Foundation 2006).   

 

3.3.3. Social premie  

Rättvisemärkt certifierade odlare erhåller en premie för det de säljer som syftar till att bidra till 

utveckling av lokalsamhället. I FLO:s årsrapport (2008, 18) rapporterades att premien för kaffe ligger 

på USD 0.10 per pund vilket motsvarar USD 0.22 per kilo. Exempel på investeringar som den sociala 

premien används till är skolor, utbildning, nya bostäder, daghem, hälsovård och investeringar i 

produktionen (Swedwatch 2008, 69-70). Premien kan ses som en positiv extern effekt av att handla 

Rättvisemärkt då hela samhällen eller som i Rättvisemärkts fall kooperativmedlemmarna tar del av 

fördelarna (O’Sullivan & Sheffrin 2006, 146).     

Swedwatch (2008, 17 & 32) rapporterar att många bönder, trots garantin om minimipris, har svårt 

att möta lönekraven vilket lett till att premien fått användas till att betala anställdas löner. Premien 

har också använts till att täcka andra kostnader efter att skördarna avslutats. Swedwatch (2008, 17) 

rapporterar även att Fairtrade lovar viss förskottsbetalning för att odlarna bland annat inte ska 

behöva använda premien till annat än vad den är avsedd för men att dessa betalningar inte alltid 

kommer vid utlovad tid.  

 

3.3.4. Mellanhänder 

Enligt Dicum och Luttinger (2002, 89) ser kaffets väg från producent till konsument ut så här; odling, 

skördning, bearbetning, sortering, klassificering, fraktning, provsmakning samt rostning. Vägen från 

producent till konsument är lång men Rättvisemärkt verkar för att eliminera dessa mellanhänder. 

Ekonomer säger dock att man ska göra det man har komparativa fördelar i vilket innebär att den som 

har förmågan att producera något till en lägre kostnad än vad någon annan kan göra ska göra det 

(O’Sullivan & Sheffrin 2006, 731). Enligt Weber (2007, 111) är nackdelen med att ta bort 

mellanhänderna att odlarna själva får göra saker som de tidigare lät andra göra. Han menar att i vissa 

fall så tjänar inte producenterna på att utföra de steg som andra tidigare gjorde åt dem. Han skriver 

att exportkostnaderna i dessa fall blivit för dyra så att bönderna sålt till lokala marknader istället för 

marknaden för Rättvisemärkt.  
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4. Metod 

 

 

Kapitlet syftar till att beskriva hur vi genom en betalningsviljestudie undersökt efterfrågan på 

Rättvisemärkt kaffe. I kapitlet beskrivs hur urvalet gjorts samt varför vi valt webbenkät som 

insamlingsmetod. Vidare beskrivs hur enkäten samt betalningsviljefrågorna utformats. 

 

 

4.1. Betalningsviljestudie 

Som beskrevs i teorikapitlet kan man med hjälp av marknadens efterfrågekurva på en perfekt 

fungerande marknad mäta betalningsviljan för en viss vara. Problemet då man vill undersöka 

betalningsviljan och därmed också efterfrågan för Rättvisemärkt kaffe är att det saknas omfattande 

data om faktiska priser och försäljning av Rättvisemärkt kaffe. För att ta reda på efterfrågan har vi 

därför genomfört en betalningsviljestudie som en slags marknadsundersökning.  

Då betalningsviljan för en produkt ska undersökas så finns olika metoder att tillgå. Den enklaste 

metoden är att iaktta marknadspriser. Betalningsviljan för en vara avslöjas nämligen i en perfekt 

marknadsekonomi av marknadspriset där priset speglar såväl en köpares värdering (nytta) och 

producentens kostnad (Brännlund 2008). Priset är den marginella betalningsviljan för ytterligare en 

enhet av varan då det mäter individens marginella nytta av att köpa en enhet till (Brännlund & 

Kriström 1998, 66). Denna värderingsmetod är vad ekonomer skulle föredra då den baseras på direkt 

information (Bishop & Heberlein 1979, 926).  

Problemet som nämndes ovan är dock att det saknas omfattande data om priser och försäljning av 

Rättvisemärkt kaffe och därför såg vi det som nödvändigt att finna en annan metod för att mäta 

konsumenters betalningsvilja. Den metod vi utgått ifrån kallas Contingent Valuation som i regel 

används för att värdera ”miljömässiga varor” där marknadspriser saknas och är den metod som har 

använts mest i Sverige när det gäller miljövärdering. Metoden går ut på att respondenterna får ta 

ställning till ett hypotetiskt scenario och baseras vanligen på intervjuer eller enkäter där 

respondenten direkt anger sin betalningsvilja (Brännström & Kriström 1998, 86). 

Problemet med CV-metoden är dock att situationen som beskrivs kan upplevas alltför hypotetisk och 

verklighetsfrämmande. Respondenterna lägger då inte ner någon större möda på svaret vilket ger ett 

ganska otillförlitligt resultat. Detta kallas ”Hypothetical bias” och för att komma tillrätta med 

problemet gäller det att beskriva exakt vad det är respondenterna antas betala för. Grundläggande 

antaganden bakom CV-metoden är att respondenterna har en ungefärlig idé om hur mycket de är 

villiga att betala för att få varan och att de kommer att rapportera det sanna värdet, givet att enkäten 

utformats optimalt. Folk vet att de inte kommer att betala på riktigt men känner att det är för en god 

sak och därför finns det risk att de kommer överdriva sin sanna villighet att betala (Barreiroa et al. 

2005). I undersökningen accepterar vi att det är individerna själva som bäst kan bestämma vilket 
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värde en kopp Rättvisemärkt kaffe ska ha och utifrån detta värde kan individernas sammanlagda 

betalningsvilja bestämmas. Köparens betalningsvilja är det “pris” individen skulle tänkas betala för en 

kopp Rättvisemärkt kaffe. Sannolikt har konsumenternas betalningsvilja en stor betydelse för 

prissättningen av Rättvisemärkt kaffe (Brännlund 2008). 

 

4.2. Insamlingsmetod 

Karlstads universitet har knappt 10 000 studenter. Då inga sekundärdata7 fanns tillgängliga angående 

studenters betalningsvilja för Rättvisemärkt kaffe valde vi att göra en primärdataundersökning. 

Datamaterialet samlades alltså in för första gången.  Att genomföra en totalundersökning8 bedömde 

vi som alltför tidskrävande och istället gjordes en stickprovsundersökning, det vill säga endast en del 

av alla studenter tillfrågades. Genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU) 9skickades en enkät ut till 

1 594 studenter på Karlstads universitet och endast registrerade studenter VT 2009 togs med i 

urvalet. Därmed är det ingen risk för övertäckning, det vill säga att före detta studenter som har kvar 

sin e-post skulle finnas med i urvalet (Dahmström 2005, passim). 

Då vår målgrupp var universitetsstudenter, där alla har tilldelats en e-postadress via sin utbildning, 

föll det sig naturligt att använda en webbenkät för att samla in nödvändig information om studenters 

betalningsvilja för Rättvisemärkt kaffe. Eftersom vi begränsat oss till en population som vi vet har 

tillgång till Internet och där vi har tillgång till e-postadresserna, får vi ingen undertäckning, det vill 

säga alla i målpopulationen har möjlighet att komma med i urvalet (Dahmström 2005, 81). Genom en 

webbenkät möjliggörs dessutom kontakten med respondenterna på ett mer respondent-vänligt sätt 

jämfört med till exempel en telefonintervju då respondenterna slipper störas när de är hemma eller 

upptagna (De Pelsmacker et al 2005, 370). 

Fördelarna med en webbenkät är många. De stora fördelarna med en webbaserad undersökning är 

att tryckkostnader för pappersenkäter och portoavgifter försvinner. Dessutom kan utskick, 

påminnelser och besvarade enkäter skickas fram och tillbaka på ett snabbt och effektivt sätt (Bruce & 

Selling 2002, 1). Genom att använda internetteknologin kan man dessutom snabbt ta in svar från 

undersökningsgruppen. Bearbetning av data kan ske direkt och man sparar tid med insamling och 

inregistrering av data (QR 2006). Dahmström (2005, passim) påpekar dessutom att vid elektroniskt 

inskickade svar minskar risken för fel vid dataregistreringen.  Orme och King (1998, passim) anger 

dessutom att svarsfrekvensen tenderar att bli högre då man använder sig av Internet. 

Trots många fördelar med att använda sig av webbenkäter är det inte helt problemfritt. Problem som 

kan uppstå är om man har fått aktuell och rättstavad e-postadress och om respondenten har flera 

olika e-postadresser, till exempel en e-postadress från skolan och en annan för privat bruk. 

                                                           

7
 Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig (Dahmström 2005, 75). 

8
 En totalundersökning innebär att man undersöker alla individer i populationen (Dahmström 2005, 17). 

9
 I ett obundet slumpmässigt urval kan man inte ”styra” urvalet, utan det är slumpen som bestämmer då alla 

individerna i den bakomliggande målpopulationen har samma chans att bli valda (Dahmström 2005, 243). 
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Ytterligare problem är om respondenten regelbundet kollar båda e-postadresserna eller om en 

automatisk eftersändning av e-post fungerar. Dessutom är ofta planeringsfasen dyr och 

tidskrävande. Vidare kan det alltid finnas risker för tekniska fel (Bruce & Selling 2002, passim). Med 

denna bakgrund ansåg vi att fördelarna övervägde nackdelarna och att en webbenkät var det mest 

lämpliga och minst kostsamma tillvägagångssättet för oss för att nå ut till respondenterna. 

 

4.3. Enkätutformning 

Enkätens utformning bygger till stor del på Karin Dahmströms bok Från datainsamling till rapport 

(2005, kap 3 & 5). Vid utformningen beaktades bland annat hur formuleringen av frågorna skulle 

göras, hur svarsalternativen skulle utformas, hur en snygg och tilltalande layout görs samt hur man 

frågar känsliga frågor. Utifrån boken har även introduktions-, tack- och påminnelsebrev utformats. 

Webbenkäten utformades i det webbaserade enkätverktyget ”Query & Report” som underlättar 

insamlingen och framför allt sammanställningen av information. 

Enkäten var indelad i fyra delar där den första delen innehöll demografiska frågor om kön, ålder, 

civilstånd och inkomstnivå. Därefter följde frågor om respondenternas kännedom om Rättvisemärkta 

varor, hur ofta de handlar Rättvisemärkt och vilka faktorer som påverkar köpbeteendet. 

Respondenterna tillfrågades även vad de skulle kunna tänka sig att göra för att förbättra 

arbetsvillkoren där våra livsmedel produceras. I den tredje delen av enkäten ville vi få en bild av 

vilken typ av "kaffedrickare” respondenterna är. De tillfrågades hur ofta de dricker vanligt respektive 

Rättvisemärkt kaffe, hur ofta de köper kaffe på Karlstads Universitet och vilka faktorer som är viktiga 

vid kaffeköpet. I den sista delen av enkäten bad vi respondenterna att uttrycka sin betalningsvilja för 

både vanligt och Rättvisemärkt kaffe.  

 

4.4. Utformning av betalningsviljefrågor 

Vid utformning av betalningsviljefrågor måste man ta ställning till vilken typ av frågemodell man vill 

använda sig av. Brännlund och Kriström (1998, 101-107) föreslår två olika frågemodeller; öppen fråga 

respektive sluten fråga. Vid så kallade öppna frågor låter man respondenten uppge sin maximala 

betalningsvilja direkt genom att denne fyller i beloppet direkt eller väljer mellan flera olika intervall. 

Nackdelen med den öppna betalningsviljefrågan är dock att den tenderar att få låg svarsfrekvens 

samt att det är risk för att man över/underdriver betalningsviljan. Idén om den slutna 

betalningsviljefrågan introducerades av Bishop och Heberlein 1979 och går ut på att ge respondenten 

en kostnad, eller ett bud, att ta ställning till. I ett så kallat budgivningsspel startar man med ett 

belopp som respondenten måste ta ställning till. Beroende på respondentens reaktion på det första 

priset, höjer eller sänker man budet tills man lyckats ”ringa in” individens reservationspris. En variant 

av den slutna frågan är binär värderingsfråga som handlar om att respondenten tar ställning till ett 

belopp och svarar ”ja” eller ”nej”, svaret är alltså binärt. Fördelen med denna frågemodell är att det 

är mindre risk att man över/underdriver betalningsviljan samt att det liknar en normal situation för 

konsumenter, köp eller inte köp (Brännlund & Kriström 1998, 101-107). 
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Den frågemodell vi utgått från då vi utformat betalningsviljefrågorna i vår enkät är den binära 

värderingsfrågemodellen. Efter att respondenten fått ta ställning till om denne skulle vara villig att 

betala det första budet på 10 kronor för en vanlig kopp kaffe påbörjas budgivningsspelet. Svarar 

respondenten ”ja” hoppar han/hon vidare till det högre budet på 11 kronor. Budgivningsspelet 

fortsätter tills individen säger ”nej” (dock max till 20 kronor). Om respondenten istället hade svarat 

”nej” på den första frågan fortsätter han/hon till det lägre budet på 9 kronor. Budgivningsspelet 

fortsätter tills individen säger ”ja” (dock lägst till 5 kronor).  

När respondentens reservationspris för en vanlig kopp kaffe ”ringats in” får denne ta ställning till hur 

mycket mer han/hon skulle vara villiga att betala för en Rättvisemärkt kopp kaffe jämfört med en 

vanlig kopp kaffe. Den första frågan är om individen skulle vara villig att betala 1 krona mer. Svarar 

respondenten ”nej” är frågorna slut och vi tackar för medverkan. Svarar respondenten ”ja” hoppar 

han/hon vidare till det högre budet på 2 kronor mer. Budgivningsspelet fortsätter tills individen 

svarar ”nej” (dock max till 10 kronor mer). 

 

4.5. Svarsfrekvens och tillförlitlighet 

Innan enkäten skickades ut till målgruppen gjordes ett förtest då en speciellt avsedd grupp fick testa 

enkäten. Syftet med förtestet var att hitta eventuella fel som ännu inte påträffats och efter förtestets 

genomförande gjordes mindre ändringar i enkäten. I april 2009 skickades ett första utskick av 

enkäten till respondenterna, som via e-post fick en inbjudan att delta i undersökningen. I inbjudan 

fanns ett följebrev med information och en länk till webbenkäten. För att uppmuntra deltagandet i 

undersökningen och minska bortfallet så uppgavs i inbjudan att biobiljetter samt trisslotter skulle 

lottas ut bland de som besvarade enkäten. Efter att enkäten varit aktiv i några dagar skickades en 

påminnelse ut till dem som ännu inte svarat. Vid påminnelsen underströks för respondenten att det 

var just en påminnelse av en tidigare skickad enkät och inte en ny. Några dagar senare skickades 

ytterligare en påminnelse ut som också var den sista. 

Av de 1 594 utskickade enkäterna svarade 183 studenter. Av dessa var endast 172 svar användbara 

då vi uteslöt de respondenter som inte besvarat samtliga frågor. Detta gav en svarsfrekvens på 10,8 

procent. Flera skäl kan nämnas till varför svarsfrekvensen blev så låg. En anledning tror vi är att 

enkäten bara vände sig till de som dricker kaffe. Hur stor andel av de som fick enkäten och föll bort 

på grund av att detta har vi dock ingen uppfattning om. Ytterligare anledningar är att 41 enkätutskick 

returnerades vilket kan bero på felstavad e-postadress. Vidare kan bortfallet bero på ifall 

respondenten har flera adresser och om en automatisk eftersändning av e-post i sådant fall fungerar. 

De respondenter som har flera e-postadresser kanske endast läser e-posten på vissa av adresserna 

och inte på den studentmejladress som webbenkäten skickades till. I dessa fall vet vi inte om 

personen tagit del av enkäten eller inte eftersom adressen fungerar. Detta belyser ett problem med 

vår urvalsmetod eftersom det inte är ett slumpmässigt bortfall och innebär att rampopulationen i 

praktiken inte täcker alla studenter utan enbart de som använder studentmejladressen. Andra 

avgörande faktorer gällande svarsfrekvens är om respondenten är van vid datorer, hur 

internetanvändningen ser ut, hur respondentens inställning till att besvara enkäter i allmänhet ser ut 

och om respondenten inte gillar att fylla i enkäten på internet utan hade föredragit en i vanlig form.  
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Vi vill betona att man måste vara försiktig med att dra långtgående slutsatser av denna studie. 

Resultaten i vår studie är hypotetiska och representerar attityder som kan komma – eller inte kan 

komma – att resultera i verkliga köp. Den magra svarsfrekvensen innebär dessutom att materialet 

kan vara skevt. Det är möjligt att det var studenterna med mest positiv inställning till Rättvisemärkt 

som besvarade enkäten eller tvärtom de mest negativa.  
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5. Resultat och Analys 

 

 

Kapitlet börjar med en beskrivning av urvalets representativitet. Kapitlet övergår sedan i en 

presentation av enkätsvaren samt tolkning och analys av materialet. Vi går igenom vad som förklarar 

konsumentbeteende, betalningsvilja och huruvida demografiska faktorer påverkar betalningsviljan. 

Slutligen redogör vi för problemet med konsumentmakt. 

 

 

5.1. Urvalets representativitet 

Om stickprovet väljs ut på rätt sätt kan det anses vara en liten miniatyrkopia av den bakomliggande 

större populationen, som i vårt fall var studenterna på Karlstads Universitet. För att se om 

svarspersonerna i vår undersökning var representativa med målpopulationen, jämförde vi därför våra 

data gällande köns- och åldersfördelning med registreringsuppgifterna i Ladok (Eriksson 2008) samt 

med uppgifter från SCB om köns- och åldersfördelningen för alla universitets- och 

högskolestuderande i Sverige (SCB 2008). 

Könsfördelningen visas nedan i figur 4 där könsfördelningen hos respondenterna jämförs med 

könsfördelningen på Karlstads Universitet samt med könsfördelningen på Sveriges samtliga 

universitet och högskolor. Som diagrammet visar var kvinnorna överrepresenterade i förhållande till 

männen i vår studie. Förklaringen är att majoriteten universitetsstudenter länge har varit kvinnor, 

både för Karlstad Universitet men även för resten av landet. Könsfördelningen i vår studie liknar 

alltså hur könsfördelningen ser ut för både Karlstads Universitet och för samtliga universitet och 

högskolor i Sverige.  

 

Figur 4. Könsfördelning 
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Vad det gäller åldersfördelningen är respondenterna i studien inte fullt lika representativa med 

studenterna på Karlstads Universitet eller med studenterna på Sveriges samtliga universitet och 

högskolor. I figur 5 ses en jämförelse av åldersfördelningen. Som diagrammet visar är våra 

respondenter något yngre än både studenterna på Karlstads Universitet och på Sveriges alla 

universitet och högskolor. Förklaringen till det tror vi har att göra med att yngre personer i regel är 

mer vana vid datorer, är mer positivt inställda till att besvara enkäter (i synnerhet webbenkäter) 

samt lockas mer av att vinna trisslotter och biobiljetter än vad äldre studenter gör. 

 

Figur 5. Åldersfördelning 

Att slumpen skulle ”ge oss” ett urval som visade en exakt bild av målpopulationen var inte troligt. 

Men med bakgrund i den ovan redovisade jämförelsen av köns- samt åldersfördelningen kan vi 

konstatera att ett sådant urval, samt fördelning, i viss utsträckning uppnåtts. 

 

5.2. Konsumentbeteende 

Som beskrevs i teorikapitlet utgår ekonomer ofta från den rationella människan som genom 

konsumtion önskar maximera sin nytta. Utgångspunkten i vår studie är antagandet om att 

konsumtion av en kopp kaffe leder till att konsumenten upplever nytta. Nyttan av att dricka kaffe är 

inte lika för alla konsumenter men Rättvisemärkt kaffe antas dock ge en större nytta än vanligt kaffe. 

Vi tror att denna nytta skulle kunna bero på hur stor kännedom konsumenten har om vad 

Rättvisemärkning innebär. Om konsumenter har en hög kunskap om Rättvisemärkta produkter kan 

detta antas bero på ett stort intresse. Det är då rimligt att anta att dessa konsumenter har en hög 

betalningsvilja. Resultat från vår studie visar ett positivt samband där betalningsviljan ökar med 

kännedomen. De som till exempel uppgav att de hade en mycket dålig kännedom om Rättvisemärkt 

har en genomsnittlig betalningsvilja på 11 kronor medan de som ansåg sig ha en mycket god 

kännedom om Rättvisemärkt har en genomsnittlig betalningsvilja på 17 kronor. 

Vidare skulle man kunna anta att en god kännedom samt inställning också genererar i en hög 

köpfrekvens av Rättvisemärkt kaffe. Kännedomen om Rättvisemärkt ökar och en ny rapport visar att 

78 procent av svenska konsumenter har hört talas om Rättvisemärkt (Rättvisemärkt 2009f). Av 

respondenterna i vår studie uppgav hälften att de hade en god kännedom om Rättvisemärkt. Hela 80 
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procent sa också att de hade en positiv inställning till att handla Rättvisemärkt. Men bara knappt en 

tredjedel av respondenterna uppgav att de handlar Rättvisemärkta produkter på en någorlunda 

regelbunden basis. Över hälften uppger att de bara handlar Rättvisemärkta produkter någon gång 

ibland. Vad som framgår av enkätsvaren är alltså att en stor del av respondenterna är positivt 

inställda till Rättvisemärkt men att deras positiva attityd inte lyser igenom deras köpbeteende. Detta 

styrks av litteratur i ämnet där författare menar att det finns ett gap mellan attityd och köpbeteende. 

Vad konsumenter säger att de är beredda att betala är inte nödvändigtvis vad de faktiskt betalar (De 

Pelsmacker et al 2005, 363; Axelsson Nycander 1999, 35). 

De Pelsmacker et al (2005, 364-365) framhåller att konsumenter i en köpsituation tar många olika 

faktorer i beaktande. Trots att konsumenter tycker det är viktigt med etisk certifiering är det ändå 

pris, kvalitet och varumärke som spelar störst roll. Enligt författarna skulle andra orsaker till gapet 

mellan attityd och köpbeteende kunna förklaras av avsaknaden av information, misstro gentemot 

etisk certifiering samt bristfällig tillgänglighet. I vår studie uppgav respondenterna att odlarnas 

arbetsvillkor och priset är de faktorer som har störst betydelse för hur ofta de handlar Rättvisemärkt. 

Priset har med andra ord visat sig vara av avgörande betydelse då konsumenter ska handla etiskt 

märkta produkter. När konsumenter ska köpa kaffe ser situationen lite annorlunda ut. De Pelsmacker 

et al (2005, 381) fick i sin studie fram att vid köp av kaffe spelar varumärket störst roll, tätt följt av 

smak och Rättvisemärkning.  I vår studie visade det sig däremot att smaken på kaffet är viktigast. 

Strax efter kommer pris och kvalitet. Att kaffet som respondenterna dricker är Rättvisemärkt eller 

ekologiskt verkar inte vara av lika stor betydelse enligt vår studie. Dessa olikheter skulle kunna bero 

på att De Pelsmacker et als (2005) studie är gjord i Belgien och preferenser kan skilja sig åt mellan 

länder.   

 

5.3. Högre pris för Rättvisemärkt? 

Det är rimligt att anta att konsumenter har en högre betalningsvilja för Rättvisemärkt kaffe än vanligt 

kaffe då köp av Rättvisemärkt kaffe bör generera i en större upplevd nytta. En del konsumenter är 

nämligen villiga att betala mer för en produkt om de tror att den stödjer en god sak. Resultaten från 

vår studie visade att den genomsnittliga betalningsviljan för en vanlig kopp kaffe på Karlstads 

Universitet var ungefär 12 kronor medan den genomsnittliga betalningsviljan för en kopp 

Rättvisemärkt kaffe var 15 kr. Respondenterna i vår studie var alltså villiga att betala 3 kr mer för en 

kopp Rättvisemärkt jämfört med en vanlig kopp. Detta motsvarar en ökad betalningsvilja på 20 

procent. Intressant att notera är även att priset på Rättvisemärkt kaffe i matbutiker ligger lite drygt 

20 procent över vad vanligt kaffe kostar.  

Flera studier har kommit fram till resultat som liknar vårt. Bland annat genomfördes en undersökning 

på uppdrag av Rättvisemärkt i december 2008 som visade att 77 procent av svenska konsumenter 

skulle vara villiga att betala några kronor mer för en vara som är Rättvisemärkt. I en undersökning 

genomförd av Kundskaparna 1996 uppgav dessutom 64 procent av respondenterna att de var villiga 

att betala ”några kronor extra” för ett halvt kilo rättvisemärkt kaffe (Axelsson Nycander 1999, 35). 

Även De Pelsmacker et al (2005, 376) rapporterar att betalningsviljan för Rättvisemärkt kaffe är 

högre än för vanligt kaffe då de i deras studie kom fram till att respondenterna var villiga att betala 

10 procent mer.  
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Axelsson Nycander (1999, 35) belyser dock att trots att många konsumenter föredrar Rättvisemärkta 

produkter behöver det inte betyda att de är villiga att betala ett högre pris för dem. Hon menar att 

Rättvisemärkta produkter blir ett alltmer grundläggande krav som konsumenter förväntar sig ska 

uppfyllas utan att det ska behöva kosta extra.  

 

5.4. Demografiska faktorer som påverkar betalningsviljan 

 

5.4.1. Kön 

Resultat från tidigare studier om huruvida kön påverkar köpbeteendet av etiskt märkta produkter är 

motstridiga. Laroche et al (2001, 510-511) rapporterar till exempel att kvinnor är beredda att betala 

mer för miljövänliga varor. En undersökningen genomförd på uppdrag av Rättvisemärkt (2009f) visar 

också att det är en större andel av kvinnorna än männen som är villiga att betala mer för 

Rättvisemärkta produkter. De Pelsmacker (2005, 278) kom i sin studie dock fram till att etiskt 

köpbeteende inte påverkas av kön.  

I figur 6 visas vad kvinnor respektive män i vår studie är villiga att betala för en vanlig kopp kaffe samt 

vad de skulle vara villiga att betala extra för en kopp Rättvisemärkt kaffe. I figuren syns att kvinnorna 

i vår studie i genomsnitt har en lägre betalningsvilja än männen både för vanligt och Rättvisemärkt 

kaffe. Kvinnorna är dock villiga att betala en högre prispremie än männen. Kvinnorna har nämligen 

en ökad betalningsvilja på 27 procent jämfört med männen som har en ökning på 23 procent. Utifrån 

det redovisade resultatet kan vi inte se något starkt samband mellan kön och betalningsvilja 

eftersom männen i studien har en högre betalningsvilja men kvinnorna är villiga att betala en högre 

prispremie. För att utreda om resultaten är statistiskt signifikanta har vi med med 5 procents 

signifikansnivå utfört ett z-test. Vi har alltså undersökt om skillnaden mellan kvinnor och mäns 

betalningsvilja i vår studie beror på om det finns en verklig skillnad eller om det enbart kan förklaras 

av slumpen. Testet visade att skillnaden i betalningsvilja för män och kvinnor inte är statistiskt 

signifikant och kan därmed inte sägas gälla för hela populationen.    

 

Figur 6. Betalningsvilja – Kön 
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5.4.2. Ålder 

Sambandet mellan ålder och betalningsvilja är oklart. Dickson (2001, 100) förklarar att det är svårt att 

avgöra huruvida ålder har betydelse för köpbeteende.  Våra resultat visar att den yngsta gruppen 24 

år och yngre har lägst betalningsvilja för både vanligt och Rättvisemärkt kaffe. Den högsta 

betalningsviljan finns hos åldersgruppen 25-29 år. I figur 7 visas sambandet mellan ålder och 

betalningsvilja för Rättvisemärkt kaffe. Som synes är sambandet nästan obefintligt och 

korrelationskoefficientens värde10 ligger på 0,1. Det här kan bero på att vi endast frågat studenter 

vilka kan antas befinna sig i samma ekonomiska situation oberoende av ålder.  

 

Figur 7. Betalningsvilja - Ålder 

 

5.4.3. Inkomst och Civilstånd 

Enligt Brännlund och Kriström (1998, 73) så är betalningsvilja positivt kopplad till inkomstnivå. 

Författarna menar att en högre inkomst gör att man kan avstå mer pengar till ett givet ändamål. 60 

procent av respondenterna i vår studie uppgav att de lever som sambos eller gifta och man skulle 

kunna anta att personer med delad ekonomi, gifta eller sambos, bör ha en högre betalningsvilja än 

ensamstående då deras ekonomiska förutsättningar är bättre.  Detta styrks av våra resultat som visar 

att gifta/sambos är beredda att betala en knapp krona mer för en kopp Rättvisemärkt kaffe än vad 

ensamstående är. Även här har vi gjort ett z-test med 5 procents signifikansnivå som inte visade på 

någon statistisk signifikans.  

Vidare visade det sig att en övervägande del av respondenterna i studien tar studiemedel och över 

hälften jobbar dessutom extra vid sidan av studierna. Det framkom att de som jobbar extra är 

beredda att betala nästan 1,50 kronor mer för en kopp Rättvisemärkt kaffe än de som inte jobbar 

extra. Här visar z-testet att våra resultat med 95 procents säkerhet är statistiskt signifikanta.   

 

                                                           

10
 Korrelation är ett mått på det linjära sambandet mellan två variabler (Westerlund 2005, 44). 
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5.5. Problemet med konsumentmakt  

Genom att handla Rättvisemärkta produkter kan konsumenter påverka levnadsförhållanden för 

odlare i tredje världen.  De Pelsmacker et al (2005, 363) förklarar att etiska konsumenter känner ett 

ansvar gentemot samhället och uttrycker dessa ansvarskänslor genom sitt köpbeteende.  Genom vad 

vi som konsumenter köper - och vad vi inte köper - så röstar vi för ett visst sätt att producera varor. 

Förespråkare för Rättvisemärkt menar att det finns en tydlig koppling mellan konsumenters val i den 

rika delen av världen och förhållanden för producenter i den fattigare delen. De menar att 

konsumenter genom att välja ”rättvisa” varor kan utnyttja sin konsumentmakt och bidra till att 

producenter i utvecklingsländer får drägligare arbetsförhållanden och skäligt betalt. I vår studie 

uppgav dessutom en klar majoritet att de kan tänka sig att medvetet välja livsmedel med etisk 

och/eller miljöprofil för att förbättra arbetsvillkoren där våra livsmedel produceras.  En majoritet 

uppgav också, som vi redovisat tidigare, att de skulle vara villiga att betala några kronor extra för en 

kopp Rättvisemärkt kaffe.  

Trots att konsumenter är villiga att välja produkter med etisk profil för att påverka villkoren i tredje 

världen är ett av Rättvisemärkts största problem den låga efterfrågan hos konsumenter. Då FLO 

garanterar ett minimipris till odlarna så hålls priserna uppe på konstgjord väg. Som beskrevs i 

teorikapitlet skapar detta överproduktion av kaffe som i sin tur leder till att utbudet kommer att 

överstiga efterfrågan. De Pelsmacker et al (2005, 382) ger två lösningar på problemet. Den första 

lösningen som presenteras är att introducera Fairtrade som ett eget varumärke istället för att 

certifiera andra varumärkningar. Fördelen med detta skulle kunna vara att det blir lättare för 

konsumenter att medvetet välja Rättvisemärkta varor då de kan komma att synas mer. Nackdelen 

med en sådan varumärkning tror vi dock är att det kan minska företags möjligheter att profilera sig 

etiskt, vilket gör att en stor del av allt kaffe skulle fortsätta att produceras ”oetiskt”. Den andra 

lösningen som ges är att sänka prispremien på kaffe som är Fairtrade-certifierat till en nivå som 

skulle accepteras hos fler konsumenter. Enligt lagen om efterfrågan skulle prissänkningen nämligen 

öka efterfrågan. Problemet med denna lösning är dock att det går emot Fairtrades grundidé om en 

högre ersättning till producenter i utvecklingsländer som lever på marginalerna.  

Eftersom en sänkning av priset till producenterna inte är aktuellt ligger lösningen av problemet 

istället i hur man på annat sätt kan öka efterfrågan på Rättvisemärkt kaffe. Kopplingen mellan 

konsumenters val i den rika delen av världen och förhållanden för producenter i den fattiga delen 

måste göras tydligare. En start vore mer informationskampanjer för att öka medvetenheten kring 

Rättvisemärkts existens.  I vår studie visade det sig nämligen att av de som köper kaffe på Karlstads 

Universitet var nästan 40 procent inte medvetna om ifall det var vanligt eller Rättvisemärkt kaffe som 

de köpte. Detta kan tyda på att caféerna på universitetet gått ut med alldeles för lite information om 

vad det är för kaffe de säljer eller att konsumenterna helt enkelt inte är intresserade eller medvetna 

om vad de köper. Genom mer information och marknadsföring tror vi att man kan öka kunskapen 

och motivationen hos fler konsumenter i den rika delen av världen och på så sätt öka efterfrågan. 
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6. Slutsats  

 

 

I kapitlet presenteras de slutsatser som den genomförda studien lett fram till. 

 

 

Syftet med uppsatsen var bland annat att genom en betalningsviljestudie undersöka efterfrågan på 

Rättvisemärkt kaffe. Vårt resultat pekar på att efterfrågan för Rättvisemärkt kaffe borde vara högre 

än för vanligt kaffe då konsumenters betalningsvilja är högre för Rättvisemärkt kaffe än för vanligt 

kaffe. Detta stöds också i tidigare studier där resultaten pekar åt samma håll. Trots en hög 

betalningsvilja för Rättvisemärkt kaffe så är dock efterfrågan mindre än utbudet och det finns ett 

glapp mellan vad konsumenter säger att de är villiga att betala och vad de faktiskt gör. Bristen på 

information och tillgänglighet kan nämnas som orsaker till varför det inte säljs mer Rättvisemärkt 

kaffe.  

Vad det gäller faktorer som påverkar betalningsviljan och därmed också efterfrågan fann vi att 

kvinnor är beredda att betala en högre prispremie för Rättvisemärkt kaffe men att männen har en 

högre betalningsvilja generellt sett. Det visade sig att ålder inte är en avgörande faktor när det 

kommer till betalningsvilja men att inkomst är det. Gifta och sambos har också en högre 

betalningsvilja vilket grundar sig på att den gruppen i regel har en bättre ekonomi än ensamstående.    

Vidare var vårt syfte att utreda effekterna av att handla Rättvisemärkt och hur producenter i 

utvecklingsländer påverkas av att konsumenter i väst handlar Rättvisemärkt. Resultaten är 

motstridiga. Att Fairtrade inte alltid uppnår sitt syfte är ganska klart men många producenter har 

dock fått det bättre tack vare Fairtrades ansträngningar. Kanske är det så att Fairtrade kaffe varken är 

särskilt bra eller särskilt dåligt. 

Kaffe är och har alltid varit en betydelsefull handelsvara som påverkar miljontals människors liv och 

därför är priset vi betalar för en kopp kaffe av största vikt. Vi kan genom vår studie konstatera att 

konsumenter är villiga att betala några kronor extra för Rättvisemärkt kaffe än för vanligt kaffe. Trots 

detta verkar det som om Fairtrade är och kommer att förbli en begränsad del av kaffemarknaden.   
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Bilaga 2. Enkätsvaren 
 

Bakgrund 

1.  Kön? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Kvinnor 119 69,2 

Män 53 30,8 

Total: 172 100,0 

 

2. Ålder? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

24 år och yngre 88 51,2 

25-29 30 17,4 

30 år och äldre 54 31,4 

Total: 172 100,0 

 

3. Civilstånd? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ensamstående 69 40,1 

Gift/Sambo 103 59,9 

Total: 172 100,0 

 

4. Erhåller du studiemedel från CSN? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja, lån och bidrag 105 61 

Delvis, endast bidrag 40 23,3 

Nej 27 15,7 

Total: 172 100 

 

5. Arbetar du vid sidan om dina studier? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Ja 105 61 

Nej 66 38,4 

Obesvarade 1 0,6 

Total: 172 100 
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6. Hur mycket tjänar du i genomsnitt per månad efter skatt? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Under 1000 kr 14 8,1 

1001-2000 kr 25 14,5 

2001-3000 kr 13 7,6 

3001-4000 kr 10 5,8 

4001-5000 kr 6 3,5 

Över 5000 kr 30 17,4 

Vet inte 7 4,1 

Obesvarade 67 39,0 

Totalt 172 100,0 

 

 

Rättvisemärkning 

7. Hur väl skulle du säga att du känner till rättvisemärkning? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Mycket dåligt 2 1,2 

Ganska dåligt 31 18,0 

Varken bra eller dåligt 50 29,1 

Ganska bra 65 37,8 

Mycket bra 22 12,8 

Vet inte 2 1,2 

Obesvarade 0 0,0 

Totalt 172 100,0 

 

 

8. Vad är din huvudsakliga inställning till att handla Rättvisemärkt? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Mycket negativ 1 0,6 

Ganska negativ 1 0,6 

Varken positiv eller negativ 26 15,1 

Ganska positiv 79 45,9 

Mycket positiv 61 35,5 

Vet inte 4 2,3 

Obesvarade 0 0,0 

Totalt 172 100,0 
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9. Hur ofta brukar du handla rättvisemärkta produkter? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Aldrig 20 11,6 

Någon gång ibland 94 54,7 

Ganska ofta 31 18,0 

Mycket ofta 17 9,9 

Vet inte 10 5,8 

Obesvarade 0 0,0 

Totalt 172 100,0 

 

 

10. Vilka av följande faktorer har störst betydelse för att du aldrig handlar Rättvisemärkt? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

För dyrt 13 7,6 

Svårt att få tag i 0 0,00 

Tror inte att det har någon effekt 0 0,00 

Bryr mig inte 4 2,3 

Vet inte 2 1,1 

Annat 1 0,6 

Obesvarade 152 88,4 

Totalt 172 100,0 

 

 

11. Vilka av följande faktorer har störst betydelse för hur ofta du handlar Rättvisemärkt? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Mitt Samvete 12 7,0 

Odlarnas arbetsvillkor 53 30,8 

Kvaliteten är bättre 11 6,4 

Miljön 16 9,3 

Priset 38 22,1 

Svårt att få tag i 8 4,7 

Tror inte det har någon effekt 3 1,7 

Bryr mig inte 1 0,6 

Annat 2 1,2 

Vet inte 6 3,5 

Obesvarade 22 12,8 

Totalt 172 100,0 
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12. Vad tror du det innebär att handla Rättvisemärkt? (Du kan välja flera alternativ) 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Att ge bistånd och stöd till finansiering av utvecklingsprojekt i tredje världen 49 28,5 

Att göra ett politiskt ställningstagande 39 22,7 

Att genom handel förbättra människors levnadsvillkor 163 94,8 

Vet inte 0 0 

 

 

13. Varför tror du att en Rättvisemärkt produkt ofta är något dyrare än en vanlig produkt? (Du kan 

välja flera alternativ) 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

De många mellanleden garanteras en högre ersättning 26 15,1 

Rättvisemärkt sätter butikspriset och ger vinstmarginalen till odlaren 46 26,7 

Odlaren garanteras ett minimipris och en premie för sin produkt 112 65,1 

Vet inte 0 0,0 

 

 

14. Vem/vilka tycker du ansvarar för att förbättra arbetsvillkoren där våra livsmedel produceras? 

(Du kan välja flera alternativ) 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Politiker 113 65,7 

Företag 131 76,2 

Konsumenter 118 68,6 

Vet inte 0 0,0 

Annat 3 1,7 

 

 

15. Vad skulle du kunna tänka dig att göra för att förbättra arbetsvillkoren där våra livsmedel 

produceras? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Arbeta aktivt politiskt 7 4,1 

Arbeta i en humanitär organisation 26 15,1 

Arbeta genom en facklig organisation 11 6,4 

Medvetet välja livsmedel med etisk och/eller miljöprofil 148 86,0 

Inget 6 3,5 

Vet inte 0 0,0 

Annat 2 1,2 
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Kaffekonsumtion 

16. Hur mycket skulle du säga att du tycker om kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Tycker om kaffe litegrann 17 9,9 

Tycker om kaffe  51 29,7 

Tycker väldigt mycket om kaffe 104 60,5 

Totalt 172 100,0 

 

 

17. Hur ofta dricker du kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

1 gång i veckan eller mindre 12 7,0 

2 gånger i veckan 9 5,2 

3 gånger i veckan 6 3,5 

4 gånger i veckan 7 4,1 

5 gånger i veckan 5 2,9 

6 gånger i veckan 1 0,6 

1 gång på dag 14 8,1 

2 gånger per dag 61 35,5 

3 gånger per dag 34 19,8 

4 gånger per dag eller mer 23 13,4 

Obesvarade 0 0,0 

Totalt 172 100,0 

 

 

18. Hur ofta dricker du Rättvisemärkt kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Aldrig 12 7,0 

Några gånger per år 46 26,7 

Några gånger per månad 36 20,9 

Några gånger per vecka 40 23,3 

Några gånger per dag 16 9,3 

Vet inte 22 12,8 

Obesvarade 0 0,0 

Totalt 172 100,0 
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19. Hur ofta köper du kaffe på Karlstads universitet? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Aldrig 16 9,3 

Några gånger per år 34 19,8 

Några gånger per månad 47 27,3 

Några gånger per vecka 58 33,7 

Några gånger per dag 16 9,3 

Vet inte 0 0,0 

Obesvarade 1 0,6 

Totala 172 100,0 

 

 

20. Hur många av de tillfällena köper du Rättvisemärkt kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Inget av tillfällena 18 10,5 

Mindre än hälften 18 10,5 

Hälften 15 8,7 

Mer än hälften 20 11,6 

Alla tillfällena 19 11,0 

Vet inte 66 38,4 

Obesvarade 16 9,3 

Totalt 172 100,0 

 

 

21. Vad tycker du är viktigast när di köper/dricker kaffe? (Du kan välja flera alternativ) 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

Kaffets ursprung 12 7,0 

Ekologiskt 62 36,0 

Rättvisemärkt 58 33,7 

Kvalitet 86 50,0 

Pris 114 66,3 

Smak 149 86,6 

Märke 20 11,6 

Styrka 55 32,0 

Annat 2 1,2 
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Betalningsvilja 

22. Hur mycket betalar du i genomsnitt för en kopp kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

0-10 kr 115 66,9 

11-20 kr 56 32,6 

21-30 kr 1 0,6 

Totalt 172 100,0 

 

 

23-38. Skulle du vara villig att betala 10 kr för den koppen? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

5 kr 7 4,1 

6 kr 1 0,6 

7 kr 5 2,9 

8 kr 3 1,7 

9 kr 3 1,7 

10 kr 35 20,3 

11 kr 15 8,7 

12 kr 51 29,7 

13 kr 7 4,1 

14 kr 2 1,2 

15 kr 28 16,3 

16 kr 2 1,2 

17 kr 4 2,3 

18 kr 0 0,0 

19 kr 0 0,0 

20 kr 9 5,2 

Totalt 172 100,0 

 

 



53 

 

39-48. Hur mycket mer skulle du vara villig att betala för en Rättvisemärkt kopp kaffe? 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 

0 kr 8 4,7 

1 kr 26 15,1 

2 kr 51 29,7 

3 kr 36 20,9 

4 kr 9 5,2 

5 kr 31 18,0 

6 kr 3 1,7 

7 kr 1 0,6 

8 kr 1 0,6 

9 kr 0 0,0 

10 kr 6 3,5 

Totalt 172 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 


