
EXAMENSARBETE

Betalningsviljan för Rättvise- och
Kravmärkt choklad
Ett valexperiment bland studenter

Fredrik Gradin
2014

Ekonomie magisterexamen
Nationalekonomi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsviljan för Rättvise- och Kravmärkt choklad 

– Ett valexperiment bland studenter 

 

 

Fredrik Gradin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Consumer awareness on green products is increasing. The production of cacao has been 

connected with poor working conditions and the use of pesticides. “Fairtrade” and “Krav” 

labels ensure that products are produced at fair and environmentally friendly conditions. This 

means a higher price. The aim of this study was to investigate the implicit price for a 

Fairtrade, Krav and Fairtrade&Krav labelled chocolate bar. A choice experiment with 100 

students was performed. The data was analysed with a binary probit model and the implicit 

price was calculated subsequently. The results show a willingness to pay 18.60, 18.30 and 

19.10 SEK respectively for the labelled chocolate bars. At 16 SEK, a majority (91 %) were 

willing to buy a labelled bar. At 20 SEK, this group was reduced (48 %). This study indicates 

that the price is the largest factor influencing the purchase of a labelled chocolate bar. This 

may be due to the fact that only students were included in the survey. 

 

 

 



II 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Konsumentens miljömedvetenhet ökar. Kakao är en råvara vars produktion har kantats av 

dåliga arbetsförhållanden och användning av kemiska bekämpningsmedel. Rättvise och Krav 

är två märkningar som ska garantera goda arbetsförhållanden och miljövänlig odling. Med 

märkningen kommer ofta en merkostnad. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 

mycket konsumenten är villig att betala för detta. Ett valexperiment genomfördes bland 100 

studenter där alternativen liknade köpprocessen i butik. Data behandlades i binär probit 

modell vars resultat användes vid uträkning av det implicita priset för Rättvise-, Krav- och 

Rättvise&Kravmärkt choklad. I enkäten fick respondenterna även ta ställning till i vilken grad 

de höll med om olika påståenden om märkt choklad. Resultaten visar att det implicita priset 

för Rättvise-, Krav och Rättvise&Kravmärkt choklad är 18,60, 18,30 respektive 19,10 kr. 

Studien visar även att en majoritet (91 %) av respondenterna skulle välja en märkt 

chokladkaka framför en omärkt vid 16 kr, medan denna andel sjunkit till ungefär hälften (48 

%) vid 20 kr. Många håller med om påståendet att priset spelar stor roll. Det verkar inte vara 

tveksamheter kring den märkta chokladens smak som gör att man väljer bort den. Resultaten 

från den här studien visar att priset är en avgörande faktor. Detta är inte förvånande då det 

endast ingick studenter i undersökningen. 
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

  

 

 

1.1 Bakgrund 

Konsumenternas miljömedvetenhet ökar oavsett produktområde. Som exempel har det i 

dagligvarubutiken ICA hårdlanserats en egen produktlinje som kallas ”I love eco” (ICA, 

2008-04-10). Det är en ”grön serie” som skall tillgodose miljömedvetna kunder med 

ekologiskt odlade råvaror och färdigrätter (ICA, 2010-04-05). 

 

Att välja grönt kan ha flera orsaker; konsumenten kan till exempel vara intresserad av 

produkter odlade utan bekämpningsmedel, produkter som minimerar klimatpåverkan eller 

produkter som ger bättre arbetsmiljö för producenterna. Kakao är en råvara vars produktion 

har kantats av dåliga arbetsförhållanden samt användning av kemikalier (UNICEF, 1999).  

Två märkningar som ska garantera bra arbetsförhållanden och miljövänlig odling är 

Rättvisemärkt respektive Kravmärkt. Dessa märkningar har funnits i 16 (Fairtrade, 2013) 

respektive 18 år (Krav, 2013). Från början var det råvaran, som till exempel kakao, som 

märktes. Med tiden har även den förädlade produkten kunnat märkas, som till exempel 

chokladkakan. Med en märkning kommer ofta en merkostnad, som exempelvis beror på 

mindre skördar på samma yta och högre löner.  

 

Dessa merkostnader påverkar i sin tur prissättningen av berörda produkter och innebär 

relativpriset mellan märkta och icke-märkta produkter förändras. En intressant fråga som 

därmed uppstår är hur mycket är konsumenterna villiga att betala för märkta produkter? 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att estimera betalningsviljan för chokladkakor som är Rättvise-, Krav-

och Rättvise-&Kravmärkta
1
. 

                                                 
1
 Även kallad ”dubbel märkning” i den här uppsatsen 
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1.3 Metod 

Metoden för att skatta betalningsviljan bygger på en enkätundersökning som delades ut på 

Luleå Tekniska Universitet under våren 2008. Enkäten var utformad som ett valexperiment 

där respondenten fick välja mellan Rättvise-, Krav- eller Rättvise-&Kravmärkt choklad vid 

olika prisnivåer (16, 20, 24, 28 kr). Alternativen hade utformats för att efterlikna en 

köpprocess i butik. I enkäten fick även respondenten ta ställning till olika påståenden om 

märkt choklad på en femgradig skala.  

 

Valet av område, vid universitetets bibliotek, restaurang och kafeteria, hade gjorts utifrån att 

det var mycket folk i rörelse och en god blandning studenter från olika programmen. 

Undersökningen genomfördes under en och samma dag. 114 studenter tillfrågades, varav 103 

svarade på enkäten. Två enkäter kasserades på grund av ofullständiga svar. 100 enkäter ingick 

i databearbetningen, efter att en hade lottats bort.  

 

Respondenternas val fördes in i Excel som antingen ”0” eller ”1”. Ett svar som motsvarade ett 

val av en märkt
2
 chokladkaka kodades med en etta, medan ett svar som visade att en omärkt 

chokladkaka köptes kodades med en nolla. Data behandlades därefter i binär probit modell i 

mjukvaruprogrammet Limdep. Det implicita priset beräknades genom att använda 

resulterande betavärden. 

1.4 Avgränsningar 

Enkätundersökningen genomfördes vid Luleå Tekniska Universitets och omfattade 100 

respondenter. Alla tillfrågade var studenter. Anledningen till att studenter användes är att det 

är en ung generation och kan indikera framtida konsumtion. Om man är villig att betala trots 

en ansträngd ekonomi under studietiden så borde även inköp fortsätta senare i livet.   

1.5 Vikten av Arbetet  

Arbetet ger en uppfattning om hur mycket studenter med olika preferenser är villiga att betala 

för en Rättvise-, Krav- och Rättvise-&Kravmärkt chokladkaka. Om betalningsviljan och 

efterfrågan på märkt choklad är positiv kan detta vara en signal till handeln att utöka sin bredd 

inom denna produktkategori. Denna vidgning, kommer i sin tur gagna kakaoproducenterna 

och miljön.  

 

                                                 
2
 Märkt choklad innebär i den här uppsatsen att chokladen har antingen Rättvise- och/eller Krav-märkning 
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Kapitel 2  

CHOKLADFAKTA 

 

 

 

 

2.1 Choklad i världen  

Kakao har odlats i 2500 år i Sydamerika och fördes till Europa med Christofer Columbus för 

500 år sedan. Det var dock först på 1800-talet som den första chokladkakan skapades, då 

kakaon tidigare endast funnits som dryck. I modern tid är Elfenbenskusten och Ghana de 

största kakaoproducenterna i världen, följda av Indonesien och Brasilien (ICCO, 2010). 

Ghanas årliga produktion av kakao uppgår till 40 % av landets exportinkomster (Fairtrade 

organisation, 2008-04-15).  

 

Kakaon exporteras bland annat till Europa där den förädlas och säljs vidare till bland annat 

Nordamerika och Japan (ICCO, 2005; 2006). Tabell 2.1 redovisar länders import av kakao. 

 

Tabell 2.1 Kakaoimport, 2004-2006 (x1000 ton) 

 2004 2005 2006 

Austria 186 336 185 

Belgium 120 147 296 

Canada 118 231 311 

Denmark 12 38 64 

Finland 11 15 17 

France 398 723 1 088 

Germany 603 746 967 

UK 1 626 2 238 2 947 

Ireland 9 15 30 

Italy 296 329 365 

Japan  3 15 

Luxemburg 29 34 37 

Netherlands 177 175 224 

Norway 2 8 5 

Sweden 34 29 45 

Switzerland 331 322 415 
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 2004 2005 2006 

USA 249 251 3 864 

Australia/ 

New Zealand 
 20 38 

Spain   39 

TOTAL 4 201 5 661 10 952 

Källa: http://www.fairtrade.net/cocoa.html (2008-04-14) 

 

Chokladkakan kom till Sverige först 1873 med hjälp av två schweizare 

(Nationalencyklopedin, 2009). Dess föregångare, chokladdrycken, såldes visserligen tidigare 

men som medicinaldryck på Apoteket.  

2.2 Kakaoproduktion – från böna till chokladkaka 

Kakaoträdet skördas för första gången efter 3-5 år och producerar sedan kakaobönor i ungefär 

25 år. Den genomsnittliga skörden är cirka 375 kg per hektar
3
 (ICCO, 2008-05-13). 

Plantorna odlas många gånger tillsammans med andra växter så som banan, gummi och olje- 

och kokospalm. Dessa har ett högre lövverk som ger kakaoträdet skugga, vilket är gynnsamt 

för skörden (ICCO, 2008-05-09).  

 

Det finns tre stora indelningar av kakaoträd: Criollos, Forastero och Trinitario. Dessa har 

under årens lopp korsats till Amelonado som är vanligast idag. Kakaobönorna ligger 

förpackade i en stor gul kapsel som ser ut som en amerikansk fotboll. Dessa har inte den 

chokladsmak som vi är vana vid utan smaken framkommer först då bönorna jästs, torkats och 

rostats. Bönorna mals och kakaosmör framställs. Återstoden pulveriseras och blir till 

kakaopulver. Kakaosmör, mjölk och socker blir till chokladkaka. (Nationalencyklopedin, 

2009)   

2.3 Hållbar utveckling 

Redan 1987 myntades uttrycket hållbar utveckling i den så kallade Brundtlandrapporten
4
. 

Rapporten beskriver den hållbara utvecklingen som "en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Det innebär med andra ord att den ekonomiska utveckling, sociala välfärden och 

sammanhållningen förenas med en god miljö (Naturvårdsverket, 2007). Rättvise- och 

                                                 
3
 Hektar är 10000m

2
 eller 100x100meter 

4
 Egentligen, Report of the World Commission on Environment and Development 
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Kravmärkt följer denna definition av hållbar utveckling. När fler konsumenter efterfrågar 

märkta varor kommer livsmedelsbutikerna ta in fler av dessa. Detta leder till större efterfrågan 

på certifierade bönder och den generella välfärden bland dessa ökar. 

2.4 Rättvisemärkt choklad 

Organisationen Rättvisemärkt
5
 certifierar råvaror och produkter, till exempel kakao, bomull, 

bananer och vin. Symbolen innebär att de är framtagna under goda sociala förhållanden. Till 

exempel motverkas barnarbete och diskriminering medan goda arbetsförhållanden och 

utveckling av det lokala samhället främjas. (Rättvisemärkt, 2008-04-14) 

 

Kakaoproduktionen har kantats av svåra arbetsförhållanden och barnarbete. Det rapporterades 

att 15 000 barn har blivit utsatta för trafficking
6
 till Elfenbenskusten för att där arbeta på 

plantagen (UNICEF, 1999). Genom att handla med Rättvisemärkt kakao försvåras den illegala 

handeln av arbetskraft. (Fairtrade organisation, 2010-04-03)  

 

I världen är den totala kakaoförsäljningen av Rättvisemärkt kakao bara 0,1 % och har ett 

lägsta försäljningspris på $1750/ton. Sverige importerar en relativt liten del av den 

Rättvisemärkt kakao. I Sverige konsumeras det ungefär 7 kilo choklad årligen per person 

varav 2 % är Rättvisemärkt (ICCO, 2008-04-14).   

 

Den Rättvisemärkta kakaon är en egen handelsvara som handlas separat från den vanliga 

kakaomarknaden (råvarubörsen i New York). Figur 2.1 illustrerar prisutvecklingen för 

Rättvisemärkt kakao jämfört med världsmarknadspriset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Svensk översättning av det internationella namnet på organisationen ”Fairtrade” 

6
 Trafficking är ett samlingsord för illegal handel där människohandel ingår.  
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Figur 2.1. Priset på kakao mellan 1994-2009, dollar per ton  

Källa: www.fairtradeorganisation.net (2010-04-07) 

 

Figuren visar att priset för Rättvisemärkt kakao har en garanterad lägsta prisnivå ($1750). När 

världsmarknadspriset passerar adderas en premie på $150. Detta för att incitamentet att odla 

märkt kakao alltid ska finnas. Grafen visar att den märkta kakaon handlades till minimipriset 

under stora delar av 90-talet, medan priserna gick upp under 2000-talet.   

 

Det finns många produkter som använder kakao som grundläggande smakingrediens. Oftast 

är det chokladkakor med högre kakaohalt (Anthon Berg) men även chokladdryckspulver finns 

(Ica:s ”I love eco”). Vanlig lösviktschoklad är generellt inte Rättvisemärkt.  

2.5 Krav-märkt choklad 

Kravmärkning har många likheter med Rättvisemärkt, men har dessutom regler kring 

djurskötsel och bekämpningsmedel. (KRAV, 2008-04-27) All hantering av konstgödsel är 

förbjuden, vilket innebär att bara naturlig gödsling får ske genom stallgödsel. Dessutom 

förordas växelodling med träda. När grödorna byts ut med jämna mellanrum undviks 

resistenta parasiter. (KRAV, 2008-05-05) 

 

 

”Ekologiskt lantbruk läcker inte kemiska bekämpningsmedel till yt- och grundvatten och 

bidrar därmed till miljömålen giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet samt hav i balans.”  

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 2008-04-27 

http://www.fairtradeorganisation.net/
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70 % av den ekologiska odlingen sker i Sydamerika och Dominikanska republiken är den 

största producenten. (ICCO, Annual report 2005-2006). Produktion av Kravmärkt kakao har 

en andel motsvarande uppskattningsvis 0,5 % eller 15550 ton av världsmarknadsproduktionen 

(ICCO, 2008-04-14). 

 

Priserna för den Kravmärkta kakaohandeln fungerar på samma sätt som den Rättvisemärkta 

(se Figur 2.1), men med skillnaden att den extra prispremie som odlaren får uppgår till $200. 

Producenterna kan både ha en Rättvise- och Kravmärkt kakao, men det är bara den ena 

premien som delas ut, vilket innebär att de får $50 extra för den Kravmärkta. 
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Kapitel 3  

TEORI 

 

 

 

 

3.1 Individens efterfrågan på choklad  

Det är många faktorer som bestämmer efterfrågan av en produkt. När det gäller choklad kan 

dessa vara kvalité, färg, smak, pris och inkomst hos köparen. Ekonomer kallar den högsta 

nivå som en person är villiga att betala för reservationspris. Figur 3.1 visar reservationspriset 

på choklad för en konsument. Trappstegsformen visar hur den efterfrågade kvantiteten alltid 

är hela varor – det är inte möjligt att efterfråga halva produkter. (Varian, 1999)   

 

Figur 3.1. Reservationspris på choklad för en individ 

Källa: Varian, (1999)  

3.2 Marknadsefterfrågan på choklad 

Ju fler individers individuella efterfråga som summeras in i beräkningen för totala efterfrågan, 

kommer formen på den negativ lutanden trappan jämnas ut, se figur 3.2 (Varian, 1999). Den 

totala marknadsefterfrågan härleds genom att summera alla individers efterfrågade kvantiteter 

vid de olika prisnivåerna.  

 

Efterfrågekurvan visar förhållandet mellan priset på varan och den efterfrågade kvantiteten. 

Den negativa lutningen på efterfrågekurvan visar att ett högre pris resulterar i en lägre 
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efterfrågad kvantitet. Om en prisförändring sker, leder det till en rörelse längs 

efterfrågekurvan (Figur 3.2). (Varian, 1999) 

 

Priset är inte den enda faktorn som påverkar efterfrågan på en vara. Det kan exempelvis vara 

konsumentens specifika preferenser, priset på substitut eller komplement och inkomstnivåer. 

Alla dessa faktorer får vid en förändring, efterfrågekurvan att skifta. Kurvan kan skifta 

antingen inåt eller utåt (Figur 3.2) beroende på om det är en ökning eller minskning av vald 

faktor. (Varian, 1999) 

 

Figur 3.2. Marknadsefterfrågan på choklad  

Källa: Varian, (1999) 

 
3.2.1 Efterfrågefunktion  

Efterfrågefunktionen, (Qchoklad), för choklad kan skrivas som:  

 

 Qchoklad= f (P, Preferenser, Ps, Pk, I) (1) 

 

där P är pris på choklad, Preferenser är till exempel smak och märkning, Ps är priset på 

substitut, Pk är priset på komplement och I inkomst. Om konsumenten har preferenser för 

märkt choklad kan individen vara villig att betala ett högre pris. Det i sin tur kan bero på att 

individen får en högre nytta av de miljövänliga alternativen.  
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3.2.2 Nyttofunktion  

Moraliskt beslutsfattande har under lång tid diskuterats bland sociologer och beskrevs av 

Schwartz (1970) som ”vetskapen om konsekvenser och bekräftandet av ansvar”.  

 

Nyborg m.fl. (2003) tar fasta på detta och grundar sina teorier om den gröna viljan. De antar 

att självbilden hos konsumenter (self-image, Si) ökar genom att välja det gröna alternativet, 

som ökar de positiva externa effekterna av valet. Eller individens vilja av de positiva externa 

effekterna. De positiva externa effekterna är ett uttryck för något som skapar ett mervärde, en 

effekt som påverkar någon annan än transaktionens parter (köpare och säljare). Vidare antas 

det att Si ökar i den utsträckning som individen medger det personliga ansvaret för problemet.   

 

För individen som handlar gröna eller bruna varor finns det en nyttofunktion (U) som bestäms 

av konsumtionen av bruna produkter (CB), konsumtion av gröna produkter (CG.) och 

omgivande miljön (G). Självbilden (Si) representerar den moraliskt ansvarsfulle konsumenten, 

som i det här fallet rättar sig till specifika normer och ansvarsfullt beteende och söker sig 

därför till ett positivt beteende och därmed självbild (Brekke m.fl., 2003) 

 

 U = u (CB, CG, G, Si) (4) 

 

Det innebär att: ökar konsumtion av gröna produkter eller gröna alternativ kommer nyttan U 

att öka. Väljer individen en brun produkt blir självbilden noll. Nyttofunktionen är konkav och 

ökar med förändring i CB, CG, G, Si.  

 

Tillämpas funktionen på chokladkakor kan konsumtionen av gröna varor betraktas som 

konsumtion av Rättvise- eller Kravmärkt choklad och konsumtion av bruna varor som omärkt 

choklad.  Konsumtionen av brun- respektive grönmärkt choklad (CB, CG) är substitut. Det 

innebär att konsumentens nytta ökar när denne köper en grönmärkt produkt. Om en brun 

produkt köps minskar nyttan. Nyttoteorin gör gällande att individen vill försöka öka sin nytta 

och väljer därför gröna alternativ.  

 

Utifrån en students synvinkel kan kostnaden vara en av de viktigare beslutsgrunderna. 

Studenter har i jämförelse med andra arbetande individer en lägre inkomst. En jämförelsevis 

dyr grön produkt kommer med större sannolikhet inte inhandlas om priset på den bruna 

produkten är lägre. Konsumtionen kan också till stora delar bero på hur mycket personen 
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konsumerar på just en viss produkt, är det varje dag eller en gång i månaden? Varor som 

konsumeras mer sällan är de som konsumenten kan tänkas betala lite mer för. Konsumenter 

som är miljömedvetna eller kanske tillhör någon organisation som försöker skapa välfärd med 

bättre förhållanden på odlingarna på södra halvklotet genom konsumtion av gröna (märkta) 

produkter, kommer att kunna tänka sig att betala mer för sina produkter än en konsument som 

inte har samma strikta värderingar. 

 

Försäljningssiffror visar på en förändring i konsumtionsvanor där de gröna produkterna tar 

marknadsandelar från de bruna produkterna
7
. Detta trots att de gröna produkterna oftast är 

dyrare. Det visar att det ute på marknaden, trots ett högre pris, finns en högre betalningsvilja 

för gröna produkter (Krav, 2008-05-05). 

 

Den högre betalningsviljan för gröna produkter kan förklaras av Brekke m.fl. (2003) arbete. 

Författarna utgår från att det finns preferenser i individers självbild som samhällsansvariga. 

De menar att självbilden ökar när personens egentliga beteende närmar sig ett moraliskt 

idealiskt beteende. Mer konsumtion av gröna produkter ökar normalt denna självbild. 

3.3 Valexperiment 

En metod som försöker mäta en enskild individs värdering av en produkt är valexperiment. 

Den här metoden har vid olika studier omnämnts med andra namn, till följd av att den inte 

bara använts inom den nationalekonomiska världen (Garrod & Willis, 1999). 

 

Valexperimentet är en metod som utgår från att varje tillfrågad individ ska ta ställning till 

vilken av två produkter som denne vill köpa. Fördelen som ett valexperiment, i jämförelse 

med exempelvis en öppen enkät, är att respondenterna ska välja mellan två specifika val eller 

produkter. Metoden kan liknas med de val som individen gör ute i handeln och därför kan 

resultaten bli mer realistiska eller jämförbara med verkligheten. Valen som individerna gör, 

kan därefter värderas och användas för att räkna ut en betalningsvilja för en produkt. Med 

valexperiment som metod går det också att räkna ut hur starka samband det finns mellan 

attributen som respondenterna får svara på i undersökningen (Garrod & Willis, 1999). 

 

                                                 
7
 Uttrycket bruna produkter kommer från engelskans ”brown product” och hänvisar till vanliga produkter som 

inte är miljöanpassade. 
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Processen för ett valexperiment kan delas in i tre delar. Först bör en översiktsbild göras för att 

få en uppfattning om det som skall undersökas. Miljöprodukter eller tjänster kan på många 

sätt karaktäriseras med många attribut. Det innebär att välja omsorgsfullt de relevanta 

attributen och prisnivåerna som i slutänden har en stor vikt vid framarbetning av ett 

valexperiment. Den andra delen rör framarbetningen av valexperimentet, vilka kombinationer 

av attribut som ska tas upp i undersökningen. Den tredje och sista delen rör analysen av de 

valda alternativen. 

3.4 Implicit pris 

Det implicita priset bestäms för att uppskatta betalningsviljan för en chokladkaka med 

Rättvise-, Krav- och Rättvise-&Kravmärkning. Ekvation 7 visar att β-värdet för det 

ickemonetära attributet (märkning) divideras med β-värdet för det monetära attributet (pris) 

(Bennet & Blamey, 2001). 

 

 Implicit pris = - β ickemonetär attribut / β monetär attribut (7) 
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Kapitel 4 

ENKÄTENS UTFORMNING  

 

 

 

 

4.1 Valexperiment 

I valexperimentet ställdes respondenten inför 12 frågor som skulle efterlikna en köpprocess av 

choklad i butik. Respondenten fick välja mellan ”Alternativ A” eller ”Alternativ B”, där ”A” 

alltid var en omärkt chokladkaka för 16 kronor och ”B” hade en varierande prisnivå (16, 20, 

24, 28 kr) och märkning (Rättvise-, Krav- och Rättvise-&Kravmärkt). De olika prisnivåerna 

hade tagits fram efter en kort förundersökning av rådande prisnivå på given choklad i två 

olika affärer.  Tabell 4.1 visar ett exempel på svarsalternativ från enkäten (för fullständig 

enkät se Bilaga 1).  

 

Figur 4.1. Exempel på fråga i enkäten  

 

Enkäten hade först testats på en fokusgrupp för att se om det fanns några oklarheter. Enkäten 

var enligt fokusgruppen lätt att förstå. Gruppen tyckte också att det var en intressant och 

annorlunda undersökning, ingen av deltagarna hade tidigare utsatts för ett valexperiment. En 

kritik som framkom av fokusgruppen var dock att skillnaden mellan ”A” och ”B” borde ha 

gjorts lite tydligare. I slutversionen står skillnaden i fet stil (Figur 4.1). Tidigare studier som 

använt valexperiment, har gjort en blandning av höger och västerleden (dvs. låta alternativen 

”Med” Rättvise- respektive Kravmärkning ändra sida). Förslag på detta gavs till 

Val 3. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

Alternativ A Alternativ B 

  Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Med Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

20 kr 

 

 Alternativ A  Alternativ B 
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försöksgruppen. Gruppen tyckte dock att det var bättre att bara ändra ena sidan, eftersom att 

”det var lättare att hålla ordning på förändringarna”.  

4.2 Påståenden  

En del av enkäten bestod av påståenden där respondenten fick ange i vilken utsträckning 

denne höll med. Skalan gick mellan 1 och 5, där 1 stod för ”Tar avstånd från” och 5 stod för 

”Håller helt med”. Figur 4.2 visar ett exempel på ett av påståendena. Påståendena täcker in 

olika attribut som kan tänkas väga in när respondenten ska köpa choklad. Attributen är pris, 

smak, socialt ansvar och miljö. 

 

Figur 4.2. Exempel på ett påstående från enkäten  

4.3 Socioekonomisk data 

I den avslutande delen av enkäten ställdes socioekonomiska frågor om exempelvis ålder, kön, 

och vid vilken institution på universitetet de tillhörde.  

4.2 Metodkritik 

Ett generellt problem med en enkätstudie är att svaren kanske inte besvaras sanningsenligt. 

Respondenten kan svara utifrån det alternativ som denne tror att enkätutformaren vill ha svar 

på. Enkätens upplägg ordnades så att valexperimentet kom först och socioekonomiska frågor 

sist. Vad gäller påståendena kunde graderingen ha varit jämnsiffrig, till exempel 1-4. På så 

sätt hade det varit omöjligt att välja mittenalternativet per automatik. Påståendena kunde 

också ha varit färre och tydligare speglat attributen, till exempel ”jag får bättre samvete av att 

handla märkt choklad”. Här hade det också underlättat med färre variabler, då det snabbt blev 

många frågor när hänsyn skulle tas till skillnader mellan tre olika märkningar. 

 

 

 

 

 

 

Tar 

avstånd 

från 

   Håller 

helt med 

Jag valde det billigare alternativet. 1 2 3 4 5 
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Kapitel 5  

 RESULTAT 

 

 

 

 

5.1 Socioekonomiska data  

Tabell 5.1 visar socioekonomiska data från enkäten. Resultaten jämförs med genomsnittet för 

Sverige eller för Luleå Tekniska Universitet (LTU), beroende på vilken statistik som fanns 

tillgänglig. 

 

Tabell 5.1: Socioekonomiska resultat och jämförelser 

 

Resultaten visar att det är färre kvinnor än män som svarat på enkäten. Den troliga 

anledningen är att det hänger ihop med att det också var fler civilingenjörer som ingick i 

studien. Generellt sett är det på tekniska utbildningar fler män som läser och därför blir det en 

överrepresentation av män.  Medelåldern i urvalet är något lägre än genomsnittet bland 

Sveriges andra högskolor och universitet. Antalet personer som är medlem i någon 

miljöorganisation ligger strax över snittet för Sverige. De socioekonomiska resultaten visar 

någorlunda god överensstämmelse med skolan och riket, vilket gör att resultatet från denna 

studie skulle kunna appliceras även där. 

5.2 Påståenden  

I enkäten ombads respondenten ta ställning till påståenden efter en femgradig skala. 

Påståendena hade formulerats så att attributen pris smak och socialt ansvar var inkluderade. 

Tabell 5.3 visar ett urval av resultaten.  Påstående a, b, c, e och f är signifikanta. Många valde 

det billigare alternativet (4,0) och en viss majoritet (3,2) ser ingen anledning att förändra sina 

Variabel Urval LTU**/Övriga Uni/högskolor i 

Sverige*
 

Kön (kvinnor)  46 %  57 % ** (2004/2005) 

Ålder (snitt) 22,5 år 25 år ** (2004/2005) 

Medlem i miljöorganisation  3 % 2,1 % * (2002) 

Utbildning  60 % ingenjörer 28,5 ** (civilingenjör) (39 andra) 

* Siffror från SCB (2008-05-05) 

** Siffror från Luleå tekniska universitet (2008-05-05) 
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inköp av choklad.  En minoritet håller med att Rättvisemärkt choklad är viktigt och valde 

därför detta alternativ. Resultaten visar att det inte är tveksamhet kring hur den märkta 

chokladen smakar som gör att den väljs bort.   

 

Tabell 5.2: Statistik över attributen 

Påstående Genomsnitt Standardfel Signifikansnivå 

a) Jag valde det billigare alternativet 4,0 

 

0,21 0,056 * 

b) Jag ser ingen anledning till att 

förändra mina inköp av choklad 

3,2 0,22 0,012 ** 

c) Jag tycker att Rättvisemärkt choklad 

är viktigt och valde därför enbart 

sådana alternativ 

2,2 0,18 0,042 ** 

d) Jag bryr mig inte alls om huruvida 

den choklad jag äter är Rättvise- eller 

Kravmärkt 

2,5 0,22 0,214   

e) Jag tvekar att välja Rättvisemärkt 

choklad eftersom jag inte vet hur det 

smakar 

2,0 0,30 0,095 * 

f) Jag tvekar att välja Krav-choklad 

eftersom jag inte vet hur det smakar 

2,0 0,25 0,037 ** 

g) Jag valde de Rättvisemärkta 

alternativen för att jag tror att 

chokladen bidrar till ett bättre samhälle 

3,2 0,18 0,316 

h) Jag valde alternativen med 

Kravmärkning för att undvika att få i 

mig rester av kemiska medel 

2,2 0,21 0,421 

i) Jag skulle vilja betala mer för den 

choklad som producerats på ett rättvist 

sätt, men har inte råd 

3,3 0,14 0,140 

***signifikant på 1 %-nivån, **signifikant på 5%-nivån, *signifikant på 10%-nivån 
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5.3 Valexperiment 

Tabell 5.3 visar den procentuella andelen respondenter som valde märkta alternativ vid olika 

prisnivåer (jämfört med en omärkt referens-chokladkaka som kostade 16 kr). Resultaten visar 

att en majoritet (ca 91 %) väljer antingen Rättvise-, Krav- eller Rättvise-&Kravmärkt vid 16 

kr. Vid nästa prisnivå, 20 kr, har denna andel nästan halverats (ca 48 %). Nu väljer 

majoriteten det omärkta alternativet istället. Andelen som väljer märkta alternativ minskar 

med ökande pris (Figur 5.1).  

 

Tabell 5.3: Vald chokladkaka vid respektive pris 

Pris (kr) Märkning %  

16 Omärkt* 8,7  

 Rättvise 29,0   

 Krav 30,3   

 Rättvise & Krav 32,0  

20 Omärkt* 52,0  

 Rättvise 15,0   

 Krav 14,3  

 Rättvise & Krav 18,7  

24 Omärkt* 81,7  

 Rättvise 4,6   

 Krav 5,7     

 Rättvise & Krav 8,0  

28 Omärkt* 93,7  

 Rättvise 2,0   

 Krav 2,0    

 Rättvise & Krav 2,3  

*konstant 16 kr 

 

 ~ 6 % 

  ~ 18 % 

   48 % 

   ~ 91 % 
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Figur 5.1. Trendlinje som visar sambandet mellan pris och andelen respondenter (%) 

som valt respektive märkning  

5.4 Implicit pris 

Data från enkätens valexperiment behandlades i binär probit modell i Limdep. Tabell 5.4 visar 

resultatet 

 

 Tabell 5.4: Resultat av binär probit modell 

Variabel Koefficient (β) Signifikansnivå 

Pris -0,313 0,000 *** 

Rättvisemärkt 5,82 0,000 *** 

Kravmärkt 5,73 0,000 *** 

Rättvise- &Kravmärkt 5,98 0,000 *** 

***signifikant på 1 %-nivån 

 

Ekvation 7 kapitel 3 visar att det implicita priset fås genom att dividera β-värdet för det 

ickemonetära attributet (märkning) med β-värdet för det monetära attributet (pris) (Bennet & 

Blamey, 2001). Resultaten från dessa beräkningar ges i Tabell 5.5. Betalningsviljan är ungefär 

lika stor för de tre märkningarna, dock något högre för den dubbla märkningen.  

 

Tabell 5.5: Implicit pris 

Märkning Implicit pris (kr) 

Rättvisemärkt 18,6 

Kravmärkt 18,3 

Rättvise-&Kravmärkt 19,1 

0

5

10

15

20

25

30

35

15 17 19 21 23 25 27 29

Pris (kr)

R
e

s
p

o
n

d
e

n
te

r 
(%

)
Rättvise

Krav

RoK

Linjär (Rättvise)

Linjär (RoK)

Linjär (Krav)

 

 
 
Rättvise 

Krav 

Rättvise & Krav 

 

 



19 

 

Kapitel 6 

ANALYS OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka betalningsviljan för Rättvise-, Krav- och 

Rättvise-&Kravmärkt choklad. Som statistiskt underlag användes en enkätundersökning med 

valexperiment. Resultaten visar att respondenten vill betala 18,6, 18,3, 19,1 kr för respektive 

märkning. Respondenternas preferenser för de olika märkningarna är i stort sett lika. Tabell 

5.3 indikerar en ”gräns” mellan 16 och 20 kr där majoriteten vill betala för märkt choklad. 

Vid 16 kr var det 91 % som valde det märkta alternativet, vid 20 kr var det 48 %.  Detta 

stämmer väl överens med den uträknade betalningsviljan. Priset verkar spela roll.  

 

Att priset är en avgörande faktor bekräftas i tabell 5.2 där de flesta håller med om påståendet 

att de valde det billigare alternativet. Det verkar inte vara tveksamhet kring smaken som gör 

att man inte väljer ett märkt alternativ. Resultaten visar ingen stark önskan att förändra sina 

inköp av choklad. Prisets avgörande roll när det kommer till chokladkakeinköp kan bero på att 

det endast är studenter som ingår i undersökningen. Studenter lever oftast ”fattigare” än andra 

och kan inte eller vill inte betala för produkten. Choklad är dessutom inte någon 

livsnödvändig produkt.   

 

Vid en viss prisnivå (ca 18 kr) är man villig att betala för en märkt chokladkaka. Upp till 

denna nivå påverkar attribut som socialt ansvar och miljötänkande inköpsprocessen (sådant 

som täcks in av märkningarna). Efterfrågefunktionen (Figur 3.2) påverkas med ett skifte utåt 

som motsvarar efterfrågan på märkt choklad. För nyttofunktionen (Kapitel 3 funktion 4) ökar 

nyttan då märkt choklad konsumeras. Vi kan dock endast spekulera i att självbilden ökade 

eftersom dessa enkätsvar ej var signifikanta.  

 

Den här undersökningen kan ses som en förstudie till mer omfattande studier i framtiden. Den 

studien skulle kunna omfatta andra urvalsgrupper, alltså inte bara studenter och även 

inkludera andra märkta produkter. 
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Bilaga 1:  

 

Hur ser du på Rättvisemärkt och Kravmärkt choklad? 

 

Rättvisemärkta produkter står för ett socialt ansvar, där producenterna får sälja sina grödor till 

ett pris som överstiger utgifterna för produktionen och bidrar till att: 

• Arbetsförhållandena blir bättre  

• Barnarbete och diskriminering motverkas 

• Utveckling av lokalsamhället 

• Mindre påfrestande för miljön 

 

KRAV-märkningen fokuserar på ett högre ansvar för miljön, där följande kriterier måste 

uppfyllas: 

• Inga kemiska gödnings- eller bekämpningsmedel får användas  

• God djuromsorg   

• Genmodifierade grödor får inte odlas  

 

Tänk er nu i varje valsituation nedan att ni ska köpa en 100 grams chokladkaka som har en 

kakaohalt på 70-72 procent. Vilket alternativ väljer du under följande förutsättning, du kan 

välja mellan alternativ A och B, markera ditt val med ett kryss och glöm inte att fylla i 

resterande blad. 

 

Val 1. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B   

 

Val 2. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Utan Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

24 kr 
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 Alternativ A  Alternativ B  

Val 3. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B 

Val 4. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

 

  

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

 

Val 5. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

Val 6. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

20 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

24 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

20kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

28 kr 
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Val 7. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

Val 8. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

Val 9. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

 

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

Val 10. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

28 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Utan Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

20 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Med Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

24 kr 
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Val 11. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

  

 

 

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

 

Val 12. Nästa gång när du ska köpa en chokladkaka, vilket alternativ väljer du? 

 

  

 

 

 

 Alternativ A  Alternativ B  

 

  

13. Vi är intresserade i vilken utsträckning du håller med i respektive påstående, markera 

varje påstående med ett kryss, (1 ”Tar helt avstånd från”, 5 ”håller helt med”) 

 

  Tar 

avstånd 

från 

   Håller 

helt med 

Jag valde det billigare alternativet. 1 2 3 4 5 

Jag ser ingen anledning till att 

förändra mina inköp av choklad. 

1 2 3 4 5 

Jag tycker att Rättvisemärkt 

choklad är viktigt och valde 

därför enbart sådana alternativ. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag bryr mig inte alls om huruvida 

den choklad jag äter är KRAV 

eller Rättvisemärkt. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag tvekar att välja Rättvisemärkt 

choklad, eftersom jag inte vet hur 

det smakar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag tvekar att välja Krav-choklad, 

eftersom jag inte vet hur det 

smakar. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag har inte råd att betala ett högre 

pris för miljövänlig choklad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag tycker inte att allmänheten 

skall behöva betala mer för att få 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Utan Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

28 kr 

Alternativ A 

Utan Rättvisemärkt 

Utan Kravmärkt 

16 kr 

Alternativ B 

Utan Rättvisemärkt 

Med Kravmärkt 

16 kr 
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miljövänliga varor. 

Jag valde de alternativ med 

KRAV-choklad för att jag tror att 

de smakar bättre. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag valde de Rättvisemärkta 

alternativen för att jag tror att 

chokladen bidrar till ett bättre 

samhälle. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Jag skulle vilja betala mer för den 

choklad som producerats på ett 

rättvist sätt, men har inte råd. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag valde alternativen med 

KRAV-märkning för att undvika 

att få i mig rester av kemiska 

medel. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag kan tänka mig att betala lite 

mer för KRAV och Rättvisemärkt 

choklad. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Jag äter inte choklad. 1 2 3 4 5 

 

Jag är    Kvinna   Man 

 

Jag är __________år 

 

Jag läser vid institutionen ________________  

 

Hur många chokladkakor köper du i månaden  

0 1  2  3  4  5 eller fler 

 

Brukar du köpa Rättvisemärkt choklad 

Nej  Ja   

 

Brukar du köpa Kravmärkt choklad 

Nej  Ja   

 

Är Du med i någon miljöorganisation  

Nej  Ja 

Tack, för Din medverkan! 
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 Bilaga 2  

Tabell 4.2 : Kodning för programinriktning 

Program Kodning i 

undersökningen 

Civilingenjör 1 

Ekonomi 2 

Hälsovetenskap 3 

Lärarutbildning 4 

Rättsvetenskap 5 

Statsvetenskap/politices magister 6 

 

 

 


