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Sammanfattning 
	  

Det råder tuff konkurrens bland företagen för att få konsumenterna att välja just deras 

produkter. Det handlar om att profilera sig och skapa ett attraktivt utbud som ska återspegla 

företagets roll på marknaden. För att skapa framgång idag krävs det ett stort vetande samt 

information för att förstå konsumenters köpbeteende och genom detta kan man tillfredsställa 

kundernas behov bättre än konkurrenterna.  

Att konsumtionen ökar kraftigt råder det ingen tvekan om då vi i snitt besöker vi 

dagligvaruhandeln varannan dag. Att svenskarna dricker mycket kaffe kommer inte heller 

som någon nyhet och därför är det väsentligt att ta reda på vilka kriterier som ligger till grund 

för svenska kaffekonsumenters köpbeslut.  

Denna rapport kommer härmed att fokusera på konsumenternas köpprocess och vilka kriterier 

som är av störst betydelse när det kommer till val av kaffesort. Råder det några skillnader och 

likheter när det kommer till genus och åldersperspektiv. För att få svar på den givna 

problemformuleringen har en enkätundersökning genomförts med 120 deltagande 

respondenter i anknytning till en dagligvaruhandel och detta med stöd av ett teoretiskt 

underlag.  

De centrala slutsatser som framkommer i denna rapport är att det existerar mer likheter än 

skillnader. Både kvinnor och män i alla åldrar menar att smaken är av störst betydelse när det 

kommer till val av kaffe. Däremot kunde vi se att den yngre generationen är mer priskänslig 

medan medelålders generationen fäster större engagemang vid de etiska aspekter som 

föreligger och den äldre generationen är mer trofast vid smaken. 
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Abstract 
	  

There is tough competition among companies to get the consumers to choose their products. 

It's all about branding themselves and to create an attractive mix of goods that will reflect the 

company's role in the market. To reach success today requires a wide knowledge and 

information to understand consumers' purchasing behavior and through this one can satisfy 

customer needs better than competitors. 

 

The consumption is increasing rapidly, especially when we visit the local grocery store every 

other day. That the Swedes drink a lot of coffee is not either newness and therefore it is 

essential to find out which criteria that are the most important for Swedish coffee consumers 

and their purchasing decisions. 

This report will therefore be focused on the consumer buying process and which criteria that 

is most important when it comes to choosing the type of coffee. Are there any similarities and 

differences when it comes to gender and age perspective? To get an answer to the given 

problem statement has a survey been conducted with 120 respondents participating in close 

connection to a grocery store and this by an asset of a theoretical basis. 

 

The key conclusions that emerge in this report are that there are more similarities than 

differences. Both women and men of all ages believe that taste is of most importance when it 

comes to choice of coffee. However, we could see that the younger generation is more price 

sensitive, while the middle-aged generation places a greater commitment at the ethical issues 

involved, and the older generation is more close to the taste. 
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1. Inledning 
Denna rapport kommer att behandla ämnet konsumentbeteende. Detta ämne har vi valt för att 

få en djupare inblick i konsumenters val och vad det är som avgör att vi väljer den specifika 

kaffesorten. I det inledande avsnittet kommer bakgrund, problemdiskussion, forskningsfråga 

och syfte att presenteras. 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

I dagens konsumtionssamhälle råder en tuff konkurrens bland företagen för att få kunderna att 

välja deras produkter. För att företag ska lyckas attrahera kunderna så måste de ha 

information om dess kunder och företagen spenderar stora resurser på att ta fram 

kundundersökningar och förstå konsumenters köpbeteende (Kotler et al., 2002). Om man som 

marknadsförare förstår konsumenternas behov och begär, då kan man också tillfredsställa 

kunderna (Evans et al., 2008).  

Enligt Svensson (2004) besöker en vanlig svensk familj dagligvaruhandeln 16 gånger i 

månaden. Detta innebär att vi i snitt besöker dagligvaruhandeln varannan dag. Att svenskarna 

dricker mycket kaffe kommer inte som en direkt nyhet, men faktum är det att Sverige är 

nummer två i världen som konsumerar mest kaffe efter Finland, hela tio kilo kaffe per person 

varje år (www.fairtradecenter.se, 13-02-25). Det är av stor vikt att därför ta reda på vilka 

kriterier som är avgörande för konsumenten när den är ute i dagligvaruhandeln och köper 

bland annat sitt kaffe.  

Idag finns det goda förutsättningar att nå ut till sina kunder och utforma ett tilldragande 

sortiment. Faktum är att sortimentet är ett av de viktigaste konkurrensmedlen i en butik 

(Nordfält, 2007). Idag består marknaden av många olika kaffesorter men vad är det som 

egentligen gör att konsumenter väljer den kaffesorten som de gör. Kan det vara att 

konsumenten är mån om miljön och ursprunget och därför satsar på miljömärkta och 

rättvisemärkta produkter? Kan det vara priset som är avgörande? Eller kan det helt enkelt vara 

så att man köper kaffet som man tycker smakar bäst?  

Ett grundläggande kriterium som påverkar konsumenternas köpprocess är den värdegrund 

som varje individ har (ww.ne.se). Med värdegrund anses de fundamentala värderingar som 

formar en individs normer och handlingar. Värdegrund har den senaste tiden blivit ett 
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samlingsbegrepp som innefattar bland annat moral, etik och normer. Den värdegrund varje 

individ står på reflekteras i dennes handlingsmönster och påverkar därmed hur vi värderar och 

reflekterar över vårt dagliga liv och i och med det vårt sätt att konsumera. Många branscher 

och organisationer har stor vetskap om hur värdegrunden påverkar konsumentbeteendet och 

utformar därefter sin profil genom att formulera en egen värdegrund, vilket medför att 

konsumenters attityder återspeglas i denna och förtroende skapas(www.ne.se).  

Enligt en undersökning som genomfördes i Belgien visade det sig att konsumenter fäster 

störst vikt vid hur framtagandet av etiskt märkta produkter ser ut, följt av vilken typ av etisk 

märkning som produkten har. När det gällde kaffe kom de däremot fram till att den 

miljömärkta etiketten endast var den tredje viktigaste attributen i köpbeslutet (De Pelsmacker 

et al., 2005).  Donald R. Lichtenstein et al (1993) som gjorde en liknande forskning i USA 

kom fram till att pris faktor är den mest avgörande för hur konsumenter upplever en produkts 

relevans och värde. Priset reflekterar inte bara själva värdet på det du måste betala för att få 

tillgång till produkten eller tjänsten utan kan även delas upp i negativ respektive positiv 

uppfattningssignal i kundens medvetande. Förenklat sagt ”hur konsumenten uppfattar värdet 

på produkten gentemot vad som är det angivna priset på produkten”, för dyrt är alltså inte värt 

pengarna medan för billig upplevs ha dålig kvalitet. 

Enligt Hernant & Boström (2010) är priset den ena huvudkomponenten i hur ”värde för 

pengarna” skapas. Vid prissättning är det därför viktigt att prisnivån överensstämmer med 

kvaliteten i köpupplevelsen som butikens andra egenskaper kommer att ge. Ju bättre kunden 

upplever kvaliteten i en viss produkt och köpupplevelsen i helhet, desto högre pris kan 

butiken sätta. Ytterligare ett begrepp som ofta används vid köp är referenspris. Referenspriset 

syftar till det pris som en konsument upplever som en standard av vad produkten kostar på 

marknaden. Dessa priser är viktiga då konsumenter utvärderar butikens pris i förhållande till 

referenspriset (Hernant & Boström, 2010). 

Medan synen är vårt starkaste sinne så tar smaksinnet hem en sista plats (Nordfält, 2007). 

Därför är det inget ovanligt att smaksinnet ofta ignoreras inom marknadsföring. Ofta är det i 

brist på att man har för lite kunskap om sinnesmarknadsföring som gör att man istället för 

smaken i sig använder kopplande ord som god, smakrik eller nyttig. Hultén et al (2008) menar 

att man kan använda sig av smak i de allra flesta branscher trots att företag inte behöver 

producera något med smak i. På så vis kan företag lyckas bygga ett ännu starkare och mer 

ihågkommet varumärke. Genom att erbjuda en smakupplevelse i en butik medför det en ofta 
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högre konsumtion då konsumenten spenderar en längre tid i butiken (Hultén et al, 2008: 

Edelsson, 1997). 

Det är viktigt att vara väl medvetna om att konsumenten går igenom ett antal steg i sin 

beslutsprocess inför varje köp, en så kallad ”köpprocess”. Processen sker oftast omedvetet i 

en kunds medvetande men i vissa fall också medvetet. Köpprocessen består av fem delar men 

beroende på vilket köp det är och hur viktigt köpet är för kunden så lägger man som 

konsument inte lika stor vikt vid varje steg (Kotler et al, 2002). Under processens gång 

selekterar kunden ut de budskap och information som anses viktiga för den enskilda 

individen. Detta görs med hjälp av tidigare erfarenheter (Mossberg, 2003). Gemensamt är 

dock att köpprocessen börjar med ett gap, antingen att det nuvarande tillståndet har förändrats 

eller också att ett önskat tillstånd har uppstått. Därefter går man till informationssökning som 

är olika omfattande beroende på hur viktig produkten är för kunden. I steg tre selekterar man 

de olika produkterna utifrån vad det är man vill ha uppfyllt (Nordfält, 2007). Det är detta 

steget som vi kommer att gå in djupare på och analysera vad konsumenter anser vara viktigt 

vid val av kaffe, då det är i detta steg som kunden tar sina beslut och det vi vill se är vilka 

kriterier som konsumenterna baserar sina beslut på. Efter att man har selekterat de olika 

produkterna och tagit fram produkten man anser tillfredsställa ens behov bäst så sker själva 

inköpet och det sista steget i köpprocessen är att man utvärderar sitt köp (Nordfält, 2007). Det 

finns ännu ett betydande steg i processen som omtalas i viss litteratur och som visserligen är 

separat men som ändå kan vara intressant att känna till. Detta steg befinner sig mellan 

utvärdering av alternativ och innan själva köpet sker. Steget handlar om man har bestämt sig 

för en viss vara men det valda alternativet inte finns tillgängligt just vid den tidpunkten, då 

backar man ett steg innan köpet och omvärderar på nytt och frågar sig vad det näst bästa 

alternativet är (Baines et al., 2011). 

Enligt Evans et al. (2008) så kan man som marknadsförare tillfredsställa kunderna bättre än 

konkurrenterna om man förstår deras behov och begär. I denna rapport kommer vi att ta reda 

på vilka kriterier som är avgörande då en konsument är ute i dagligvaruhandeln och köper sitt 

kaffe. Genom att analysera köpprocessen så kan man under steget ”alternativutvärdering” ta 

reda på vilket av värdegrund, pris och smak som är det avgörande kriteriet vid ett köp. 

Värdegrund tar upp etiska aspekter – väljer konsumenten sitt kaffe utifrån miljömärkta och 

rättvisemärkta kriterier? Priset tar upp frågan hur mycket konsumenten är villig att betala för 

den specifika kaffesorten i förhållande till den upplevda kvaliteten och smaken tar upp om 

konsumenten endast utgår ifrån att köpa det kaffet som helt enkelt smakar bäst. 
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1.2 Forskningsfråga 
	  

Problemdiskussionen har lett oss fram till följande forskningsfråga: 

”Hur påverkar kundens värdegrund köpprocessen?” 

	  
1.3 Syfte 
	  

Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka kriterier som avgör vilken kaffesort man som 

konsument köper och detta ska vi jämföra med vilka kriterier som spelar roll när den valda 

produkten inte finns tillgänglig. Meningen är att vi ska ta reda på om det är vår värdegrund, 

priset eller om det helt enkelt är så att det är smaken som har den mest betydande rollen då vi 

köper vårt kaffe. Det vi vill uppnå är att man som butikschef ska kunna veta vilka kriterier 

som spelar roll i köpprocessens steg om utvärdering av alternativ så att man på så vis ska 

kunna anpassa sin marknadsföring och sitt sortiment och då bli ännu mer attraktiv för 

kunderna. Under rapportens gång kommer läsaren att fördjupa sig i ämnet om hur och vad det 

är som påverkar att kunder väljer en viss kaffesort. 
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2. Teoretisk referensram 
I det kommande kapitlet kommer vi att presentera det teoretiska material som är grunden för 

arbetets undersökningar och som är kopplat till arbetets resultat. Det är vår undersökning 

som tillsammans med den utvalda teorin som kommer ligga till grund för vår analys.  

2.1 Köpprocessen 
Den kanske mest omtalade beslutsmodellen inom ämnet marknadsföring är den så kallade 

köpprocessen. Modellen är en översikt över hur konsumenter agerar vid ett köp, från det att 

ett behov uppstår till det att konsumenten genomgått ett köp och sedan utvärderat sitt köp 

(Engel et al, 1990; Hernant & Boström, 2010). Denna process består av fem steg vilka är: 

Behovsidentifikation, Informationssökning, Alternativ utvärdering, Köp och Utvärdering efter 

köpet (Kotler et al, 2002). Baines et al (2011) å andra sidan menar att ett ytterligare steg kan 

behövas för att komplettera processen. Detta steg befinner sig mellan alternativutvärdering 

och köp och brukar kallas omvärdering av alternativ.  

 

	  

Figur 1 Köpprocessen (Egen bearbetning av Baines et al, 2011, p. 83) 

2.1.1 Behovsidentifikation 

Evans et al. (2008) menar att om man som företag förstår konsumenters behov och begär så 

kan man tillfredsställa konsumenterna bättre än konkurrenterna. Baines et al. (2011) menar att 
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ett behov uppstår när konsumenten inser att ett problem måste lösas och för att kunna lösa 

problemet så måste man bli medveten om det själv. Precis som Baines så drar Kotler et al. 

(2002) samma slutsats att man måste bli medveten om att ett problem uppstått. Enligt Kotler 

så triggas ett behov av interna stimuli när en persons normala behov såsom hunger, törst och 

sex kommer till en tillräckligt hög nivå för att uppmärksammas av konsumenten. Likaså kan 

behovet påverkas av externa stimuli. Låt säga att en person går förbi ett café och känner 

doften av kaffe, då väcks uppmärksamhet och kunden få en medvetenhet om sitt behov 

(Kotler et al, 2002). Nordfält (2007) har en mer djupgående syn på behovsuppkomsten och 

menar att ett behov uppstår när skillnaden mellan ett befintligt tillstånd och ett önskat tillstånd 

förändras. Behovet kan uppstå på två olika sätt där det ena är att det önskade tillståndet ökar 

det vill säga att en ny tilldragande produkt på marknaden introduceras. Det andra sättet är när 

det befintliga tillståndet försämras av någon anledning så som när en dagligvara tar slut 

(Nordfält, 2007). Behoven kan i sin tur delas upp i informativa köpmotiv där man vill komma 

ifrån det befintliga tillståndet och transformativa köpmotiv där man vill komma till ett önskat 

tillstånd (Dahlén & Lange, 2009: Hernant & Boström, 2010).  

2.1.2 Informationssökning 
Efter att ett behov har identifierats så börjar konsumenter att söka information om hur de ska 

kunna uppfylla sina behov på bästa sätt. Det finns två tillvägagångssätt att söka information 

på, det ena är att göra en intern sökning det vill säga en minnesbaserad sökning och den 

används ofta vid rutinköp av långengagemangs produkter. Konsumenten har alltså använt 

produkten tidigare och är nöjd med resultatet. Det andra tillvägagångssättet att nå information 

är via extern sökning som är handlingsbaserad. Den externa sökningen används då den interna 

sökningen inte är tillräcklig för att fatta ett köpbeslut. Informationssökningens omfattning kan 

variera där man vid rutinmässiga köp inte lägger ner lika mycket tid som man gör vid viktiga 

inköp av större värde både finansiellt och emotionell. Vid större inköp kan det krävas att man 

inte endast förlitar sig på reklam utan man som konsument väver in informationskällor såsom 

familj, vänner, hemsidor och butikspersonal. (Hernant & Boström, 2010). Kotler et al (2002) 

menar likaväl som Hernant och Boström att när konsumenter aktivt söker information om hög 

engagemangs produkter så kan man få information via ett antal olika källor. Personliga källor 

såsom familj, vänner och grannar. Kommersiella källor såsom reklam, försäljare, internet och 

förpackningar. Publika källor såsom massmedia och kundrelaterade organisationer eller också 

genom upplevda källor såsom tidigare använda produkter.  
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2.1.3 Alternativ utvärdering 

Efter att ha sökt information om utvalda produkter går sedan processen över i det tredje steget 

som brukar kallas för alternativ utvärdering och det är nu konsumenten överväger olika 

alternativ för att selektera fram det alternativ som passar konsumenten bäst (Kotler et al, 

2002). I praktiken så sker informationssökning och alternativutvärdering växelvis då 

konsumenter växlar mellan att införskaffa ny information som de sedan bearbetar och 

utvärderar innehållet i (Hernant & Boström 2010). Hernant & Boström (2010) tar upp att 

konsumenter använder sig av köpkriterier inför varje köp beslut. När det gäller att utvärdera 

en vara före köpet har kunden ofta många signaler att tolka. Kunden kan utvärdera saker som 

förpackning, doft, varumärke och pris. Det finns två specifika grupper av utvärderingskriterier 

som spelar in vid konsumenters utvärdering av alternativ. Den första är det generella kriteriet 

vilket innebär att man ser alternativen utifrån ett mer allmänt perspektiv såsom priset och 

vilket typ av varumärke. Priset är något som konsumenter alltid tar hänsyn till. Beroende på 

till vilket ändamål man köper produkten så varierar prisets betydelse där ett högre pris kan 

signalera god kvalitet. Konsumenter använder sig av varumärke för att bilda sig en generell 

uppfattning av produkten då det är svårt för dem att bedöma produktegenskaper i detalj. Det 

andra är det produktspecifika kriteriet vilket innebär att man ser alternativen utifrån speciella 

egenskaper för varje produkt som varierar från konsument till konsument. Här kan det röra sig 

om design, funktion, färg och prestanda (Dahlén & Lange, 2009). Ytterligare en faktor är de 

så kallade brytpunkterna som används av konsumenter när de utifrån sina beslutskriterier vill 

utvärdera hur pass bra ett utvalt alternativ är. Uppfyller inte produktens egenskaper 

brytpunktens beslutskriterier så kommer detta alternativ genast att falla bort och utvärdering 

kommer därför att börja om på nytt, sådana brytpunkter kan exempelvis vara miljömärkning 

eller ursprungsland (Hernant & Boström, 2010). Kotler et al (2002) å andra sidan menar att 

det finns en del bas koncept som hjälper till att förklara konsumenters utvärderingsprocess. 

Han menar att man utgår ifrån att varje konsument försöker att tillfredsställa ett behov och 

söker efter vilka fördelar man skulle nå genom att köpa den specifika produkten. Vidare så ser 

konsumenten produkten som ett attribut med varierande kapacitet för att leverera fördelar som 

ska tillfredsställa behovet. Exempelvis för kaffe så kan attributen inkludera kvaliteten, hur den 

är framställd, pris och andra kriterier. Likaså har konsumenten olika nivåer av väsentlighet 

och relevans för varje produkt attribut. Framträdande attribut är de som kommer till en 

konsuments minne när personen tillfrågas att tänka på en produkts karaktär, men dessa är inte 

nödvändigtvis de viktigaste attributen för konsumenten. Några av attributen kan vara 

framträdande bara för att konsumenten precis har sett en reklam med deras varumärke. Han 
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menar också att de kan finnas andra attribut som konsumenten glömmer men vars 

väsentlighet skulle bli igenkänd om man bara påminner om dem. På det hela taget så beror 

utvärderingen av alternativen på varje individ och den specifika köpsituationen. I vissa fall så 

är konsumenterna väldigt noga med beräkningar och det logiska tänkandet medan dem vid 

andra tillfällen förlitar sig på magkänslan och köper av ren impuls. Ibland tar konsumenter 

beslut själva och ibland vänder de sig till sina vänner eller försäljare för att få råd. Genom att 

studera köpprocessen så kan man som marknadsförare har stort inflytande på konsumenternas 

val av köp (Kotler et al, 2002).   

2.1.4 Omvärdering av alternativ 

Baines et al (2011) har utvecklat ett separat steg som han kallar för omvärdering av alternativ 

och som hamnar mellan alternativutvärdering och själva köpet i köpprocessen. Detta steg 

infaller då den av konsumenten utvalda produkten inte finns tillgänglig för att den är slut eller 

för att den utgått ur sortimentet. Konsumenten tvingas då omvärdera sitt val och man får gå 

tillbaka till alternativutvärderingen som då börjar om på nytt för att söka efter produkten som 

konsumenten anser vara det näst bästa alternativet. 

2.1.5 Köp 

Det minst komplexa i köpprocessen är faktiskt själva köpet som är processens fjärde steg. Nu 

har man utvärderat alternativen och kommit fram till ett beslut. Det finns två grupperingar 

enligt Hernant & Boström (2010) och dessa kan delas in i planerade- respektive impulsköp. 

Planerade köp innebär att konsumenten har bestämt vilket varumärke och vilken typ av 

produkt som skall köpas. När det kommer till impulsköp så innebär det att konsumenten oftast 

blir påmind inne i butiken, konsumenten vet dock inte exakt vilken variant eller vilket 

varumärke man ska välja. Konsumentens köpbeslut kommer att baseras på det varumärke som 

man föredrar men det kan dock komma två faktorer emellan. Den första är andras attityder, 

exempelvis om den ena i förhållandet endast vill dricka dyrt kaffe så är sannolikheten att köpa 

en budgetvariant väldigt låg. Hur mycket en person påverkar köparens val beror på både 

styrkan i övertygelsen och den andra köparens vilja att tillgodose den andres önskemål. Den 

andra faktorn är att oförväntade situationer uppstår vilket innebär att när köparen är redo att ta 

ett köpbeslut så händer något oväntat. Ett annat köp kanske blir mer akut eller så kan man få 

höra att en närstående vän är besviken på sitt nya val av kaffe (Kotler et al. 2002).  
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2.1.6 Utvärdering av köp 

Processen slutliga steg brukar kallas utvärdering av köp. Detta steg kan lätt glömmas bort då 

man tror att processen är avklarad efter det att konsumenten valt ut och betalat sin produkt. 

Produkten kommer nu visserligen att konsumeras på något sätt men i samma stund tar nu en 

utvärdering fart då konsumenten utvärderar om man är nöjd med köpet eller inte. Vid 

utvärdering efter köp av högengagemangsinköp är frågan om nöjdhet den mest väsentliga 

medan lågengagemangsinköp endast utvärderas genom ett konstaterande om huruvida köpet 

uppfyllt kraven konsumenten haft eller inte (Hernant & Boström, 2010). Det är förväntningar, 

attityder och andra erfarenheter som styr konsumenters utvärdering efter köp och dessa utgår 

ifrån vad konsumenter tror att de ska få ut av köpet. Före köpet har personer olika 

förväntningar och om förväntningarna inte uppfylls blir heller inte konsumenterna nöjda med 

köpet (Dahlén & Lange 2003, Martin & Simmons 1999; Hernant & Boström 2010). 

Konsumenter som är nöjda med sitt köp kommer förmodligen överväga att välja likadan 

produkt igen när de upplever samma behov på nytt. Det kan däremot uppstå störningar mellan 

nöjdhet och återköp, dessa kan vara tillgänglighet, prissänkningar och variationssökning 

(Dahlén & Lange 2009; Hernant & Boström 2010). 

2.2 Värdegrund 
Med värdegrund menas de grundläggande värderingar som formar en individs normer och 

handlingar, här innefattas bland annat moral, etik och normer. Beroende på varje individs 

värdegrund så påverkar det dennes beteende och hur man värderar och reflekterar i det 

dagliga livet och dennes sätt att konsumera (www.ne.se, 26-03-13). Marknadsförare försöker 

alltid att övertyga konsumenterna mot attityd och beteendeförändring men en sådan 

förändring är både svår att påverka och kostsam. För att öka trovärdigheten så använder sig 

marknadsförare bland annat av kända profiler för att övertyga mottagarna att ta till sig det 

budskap de ser till en trovärdig källa och därmed skapa ett ha begär (Evans et al., 2008).  

Vår värdefunktion förmedlar sanna känslor, attityder, värdering och vår självbild. Genom våra 

val av varumärken så visar vi upp våra innersta värden och hur man vill bli uppfattad av 

omvärlden. Ett exempel är att den konsument som försöker handla på ett etiskt riktigt sätt 

väljer därmed ett ekologiskt val av kaffe och på så sätt återspeglas individens värdegrund och 

attityd både mot en själv och mot omgivningen (Evans et al., 2008). 

I Europa finns det cirka 240 olika typer av etisk märkning, beroende på typ av produkt eller 

ursprung så skiljer sig märkningarna åt. Det finns även så kallade uppförande klassificeringar 
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som produkter kan märkas med och inräknat dessa har vi idag nära ett tusen olika 

miljömärkningar i Europa (De Pelsmacker et al, 2005). Etisk konsumtion är ett begrepp som 

blir allt mer känt och innefattar förklarandet av konsumenters intresse för etik, hur mycket 

konsumenter är villiga att betala för etisk märkning och hur marknaden för etiska produkter 

faktiskt ser ut. Enligt en studie av De Pelsmacker et al (2005) så definieras etisk konsumtion 

ur två huvuddimensioner, antingen ur miljöpåverkan där aspekter om framställning är av 

högsta prioritet så som trädskövling. Den andra dimensionen är personpåverkan som 

fokuserar på den enskilda individens förhållanden i framställningen. Konsumenter kan visa 

sitt samtycke genom att antingen främja köpandet av etiskt märkta produkter eller helt enkelt 

bojkotta oetiska produkter. Studien visar även att 46 % av alla européer är villiga att betala ett 

visst prispåslag för etiska produkter, hur mycket mer man är beredd att betala skiljer sig dock 

väldigt från land till land (De Pelsmacker et al, 2005). När det kommer till etiskt kaffe så 

gjordes en liknande studie i Sverige 2010 och där kom man fram till att hela 38 % var villiga 

att betala ett högre pris för etiskt märkt kaffe (Linda Schollenberg, 2010). Med detta i åtanke 

borde etiskt märkta produkter ha en stor marknadsandel och efterfrågan men istället är det 

tvärtom och andelen ligger endast på cirka 1 % av den totala marknaden (De Pelsmacker et al 

2005). De Pelsmacker et al (2005) menar att denna stora avvikelse beror på att det finns 

viktigare faktorer så som pris, kvalité och varumärkeskännedom. Det han menar är att den 

positiva attityd som finns för att betala mer för etiska produkter försvinner när konsumenten 

väl ska ta sitt köpbeslut. Studiens slutliga resultat visade att varumärket var viktigast vid 

konsumenters val av kaffe tätt följt av smak och med etiskt märkta produkter endast på en 

tredjeplats. 

2.3 Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen är en viktig modell som många företag använder för att positionera sig 

på marknaden. Marknadsföringsmixen spelar en betydande roll för utvärdering av alternativ i 

köpprocessen. När det kommer till produkter så består modellen av de 4P det vill säga, 

produkt, pris, plats och påverkan. I denna rapport kommer vi dock endast att inrikta oss på 

marknadsföringsmixens produkt och pris. Med hjälp av modellen kan marknadsförare göra 

strategiska val och planeringar på olika områden samt ta reda på vad det är som ligger till 

grund då konsumenter fattar sitt köpbeslut (Baines et al, 2011). 

2.3.1 Produkt 
En produkt är något som erbjuds en marknad för att skapa uppmärksamhet (Kotler et al, 

2002). Här handlar det om att möta kundens behov på bästa sätt och meningen är att 
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produkten ska lösa ett behov och skapa kundnöjdhet. Kotler (2002) menar att man ska tänka 

på produkten på tre olika nivåer. Den mest grundläggande nivån är kärnprodukten, vilket 

innebär det som konsumenten verkligen köper. Det är nyttan av produkten som är själva 

grunden till behovet. Den andra nivån är den faktiska produkten och här spelar produktens 

attribut och egenskaper den avgörande rollen. Produktens attribut kan delas in i fem delar och 

dessa är: varumärke, kvalité, design, speciella egenskaper och förpackning. Dessa fem 

faktorer hjälper till att förmedla kärnprodukten på olika sätt. Den tredje nivån är den utökade 

produktnivån och här handlar det om utökade fördelar som hänger med själva kärnprodukten 

så som installation, garantier, leveransvillkor och servicevillkor (Kotler et al, 2002). 

2.3.1.1 Sortiment 
Produkterna utgör sortimentet och har en enormt viktig del i butiken. Man kan med viss rätt 

säga att sortimentet är butikens hjärta (Hernant & Boström, 2010). Sortimentet spelar två 

grundläggande roller. För det första är sortimentet i butiken en kombination av produkter som 

ska tillfredsställa kundens behov och för det andra är det sortimentet som utgör att butiken 

överhuvudtaget existerar. Sortimentet förmedlar inte bara den funktion som produkterna har 

att erbjuda utan bidrar även till att konsumenterna känner att de får värde för pengarna via en 

kombination av kvalité i köp upplevelsen och produkternas prisnivå. Sortimentet i sin helhet 

ska skapa en bild av butiken i konsumenternas ögon, det vill säga butikens image. Den ska 

också spegla den övergripande strategi som butiken bestämts sig att konkurrera med på den 

lokala marknaden. När det gäller besluten om hur sortimentet ska se ut så är det viktigt att 

man gör en avvägning mellan sortimentets omfattning och dess ekonomi. Det är en 

självklarhet att ju djupare och bredare sortiment butiken har desto större är sannolikheten att 

kunderna får sina behov tillfredsställda dock kan ett djupt och brett sortiment samtidigt göra 

butiken otydlig. Detta innebär att vissa produkter helt måste väljas bort för att målgruppen ska 

kunna se butikens sortiment som ett helhetserbjudande och därmed bli tydlig på marknaden 

och upplevas som unik och särskilja sig gentemot konkurrenterna (Hernant & Boström, 

2010). 

 

Då man pratar om butikens sortiment så talar man ofta om dess bredd och djup (Hernant & 

Boström, 2010). Med dess bredd menas det hur många olika produktkategorier som finns i 

butiken. Ett exempel kan vara ICA stormarknad. Sortimentets djup så menar man hur många 

varianter av varugrupperna som finns inne i butiken, ett exempel här kan vara Mekonomen 

som erbjuder ett stort antal varianter av varje typ av produkt (Hernant & Boström, 2010). Ett 
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grunt sortiment motsvarar att butiken har många olika produkter men inte många varianter av 

dessa. Ett bra exempel här är en lågprisbutik. Sortimentet kan också vara smalt vilket innebär 

att mängden produktkategorier är begränsat ett exempel på detta kan vara en ICA nära butik.  

  

 Smalt sortiment Brett sortiment 

Djupt ”Category killer” Varuhus 

Grunt Närbutik Lågprisbutik 

 

Figur 2 Butikstyper med olika kombination av djupt/grunt och smalt/brett sortiment 

(Hernant & Boström, 2010, p. 189) (Källa Gilbert 2002) 

 

2.3.1.2 Varumärke 
Hernant & Boström (2010) definierar ett varumärke som ett namn eller en symbol som har en 

plats i konsumenters medvetande och som kan komma att förstärka eller försvaga en produkts 

sociala anseende. Då man som konsument direkt skapar olika associationer i sitt medvetande 

när man hör eller ser ett varumärke så utgör varumärket ett viktigt medel för att differentiera 

sig på marknaden. Har man som företag lyckats få sitt varumärke starkt och igenkänt hos 

kunden då kan man också ta ett högre pris för sin produkt. Det innebär att om man skulle 

exponera likadana produkter som fyller samma funktion så skulle kunden ändå välja det 

varumärke som den känner igen trots att den ligger högre i pris. Enligt De Pelsmacker et al 

(2005) som gjorde en studie om konsumenters attityd gentemot etiskt märkta kaffesorter 

visade det sig att varumärket är den allra viktigaste faktorn för konsumenter vid val av kaffe. 

Hernant & Boström (2010) menar att välkända varumärken förenklar köpprocessen för den 

enskilde konsumenten då man använder varumärken som tumregler. Man kan säga att de 

fungerar som informationsbärare då tidigare köp av varumärken lagras i konsumentens minne 

och tas fram i samband med köpet. Dock är det viktigt att vara medveten om att ett välkänt 

varumärke inte behöver betyda att det är ett starkt varumärke. Det hela handlar om vilken 

attityd konsumenterna har gentemot märket och vilken attityd de har gentemot märket beror i 

sin tur på vilka tidigare upplevelser de har haft med varumärket (Hernant & Boström, 2010). 

Genom att konsumenter knyter starka, förmånliga och unika associationer till varumärken så 

bildas värde (Keller, 1993). 

Linda Schollenberg (2010) har i sin artikel ”Estimating the hedonic price for Fair Trade 

coffee in Sweden” kartlagt de mest välkända varumärkena i Sverige inom kaffehandeln. Där 
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kan man se att Gevalia har ett klart marknadsövertag på hela 42 % av den svenska marknaden, 

följt av Zoega och Löfbergs lila på 19 % respektive 16 %. När det kommer till ekologiskt 

odlat kaffe så har Gevalia med sina 49 % även här den största marknadsandelen. På en andra 

plats kommer Löfbergs lila med 19 % och Zoega kommer på en tredjeplats med sina 13 %.  

2.3.2 Pris 
Priset kan på enklaste sätt beskrivas som den summan du tvingas betala för en produkt (Kotler 

et al., 2002). Priset är den ena huvudkomponenten i hur ”värde för pengarna” skapas. Vid 

prissättning är det därför viktigt att prisnivån överensstämmer med kvaliteten i 

köpupplevelsen som butikens andra egenskaper kommer att ge (Hernant & Boström, 2010). 

Om vi ser till marknadsföringsmixen så klarläggs det att prisfaktorn är den enda som 

producerar någon form av förtjänst. Det är också den mest flexibla faktorn i mixen, då 

prisnivåer snabbt kan förändras dagligen. Donald R. Lichtenstein et al (1993) som gjorde en 

forskning i USA kom fram till att pris faktor är den mest avgörande för hur konsumenter 

upplever en produkts relevans och värde. Man kan alltså säga att konsumenten uppfattar 

värdet på produkten gentemot det satta priset. Då priset är för billigt så upplever konsumenten 

att produkten har dålig kvalitet medan för dyra priser på produkter inte anses vara värt 

pengarna. 

2.3.2.1 Priskänslighet  
Priskänslighet handlar om den enskilda konsumentens uppfattning av pris och förändringen 

av den. Det finns två faktorer som påverkar hur stor priskänsligheten blir hos konsumenten. 

Den första faktorn handlar om produktens speciella egenskaper och hur väl det passar in på 

konsumentens behov medan den andra faktorn handlar om konsumentens attityd och 

värderingar (Hernant & Boström, 2010). Priskänsligheten sägs minska om konsumenten 

upplever att produktens egenskaper överträffar förväntningarna och vidare sägs det att 

priskänslighet även minskar om konsumenten har det svårt i fasen alternativutvärdering alltså, 

om de har svårt att jämföra produkter sinsemellan(Hernant & Boström, 2010). 

2.4 Smak 
Hultén et al (2008) betonar att ett företag bör bidra med smakupplevelser av olika slag i sin 

marknadsföring för att stärka sitt varumärkes identitet och integrera sitt varumärke i kundens 

medvetande. Genom att använda sig av en smakstrategi så differentierar man sitt varumärke 

och ger kunderna mervärde då smaken ofta ses som individens totala sinnesupplevelse. Att 

skapa starka varumärken har många fördelar. Starka varumärken som är välkända tenderar att 
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underlätta processens utvärdering av alternativ och gör att konsumenterna blir mer lojala 

gentemot varumärket. (Hultén et al., 2008). Precis som Hernant & Boström (2010) så menar 

även Hultén et al (2008) att man med välkända och respekterade varumärken även kan ta ett 

lite högre pris. Hultén et al (2008) drar en konkret parallell till den välkända kaffekedjan 

Starbucks som har lyckats bygga upp en image kring deras varumärke som många individer 

idag vill igenkänna sig med. Här handlar det inte längre bara om deras goda smak på kaffet, 

individerna vill igenkänna sig med hela konceptet där fokus ligger på njutning och eufori. 

Ofta faller det naturligt att man kopplar sitt varumärke till smakupplevelsen då man förbättrar 

sin produkt genom smaken. Genom att använda sig av smaker i sin marknadsföring kan 

företagen se utanför de givna ramarna och få ett bredare perspektiv och där med få en helhet 

av varumärket och föra samman olika sinneinslag. Hultén et al (2008) menar att även företag 

vars produkter inte har en naturlig koppling till smak bör inkludera det sinnet i sin 

marknadsföring. Det har exempelvis blivit vanligare att man i bokhandeln säljer kaffe just för 

att kunden ska få en helhetsupplevelse.  

 

 

 

 
	  

 

Figur 3 Sambandet mellan de utvalda kriterier som påverkar konsumenters val av kaffe. 

Modellen ovan visar sambandet mellan de utvalda kriteriernas påverkan vid val av kaffe. 

Genom att analysera dessa kriterier kan man få en klarare bild på hur konsumenterna tänker 

vid val av kaffesort. 

Köpprocessen	  

Smak	  

Värdegrund	  

Pris	  
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3. Metod 
I metodavsnittet presenteras tillvägagångsättet och val av metod. Det ska också ges 

motiveringar till varför dessa tillvägagångsätt har varit de mest lämpliga för denna rapport. 

Vi har valt att genomföra denna studie med hjälp av kaffe som testprodukt då vi svenskar är 

storkonsumenter av denna produkt och då den finns i många olika varianter.   

3.1 Tillvägagångsätt 
Det övergripande tillvägagångsättet har varit att arbeta utifrån en deduktiv ansats. Det innebär 

att man först ser på vad teorin säger genom att titta på kurslitteraturen och vetenskapliga 

artiklar för att sedan övergå till empirin, samla in data och därefter analysera om teorin 

stämmer överens med vad som sker i praktiken (Jacobsen, 2002). Vi började med att leta efter 

relevant teori i kurslitteratur och hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för vår rapport 

och där med bygga en stadig teoretisk grund att utgå från. Rapportens studie baseras på en 

kvantitativ metod med hjälp av frågeformulär med givna svarsalternativ. Då vi ville utgå ifrån 

en större mängd respondenter och få en klar helhetsbild så passade denna metod oss bäst 

(Jacobsen, 2002). För att få en så rättvis bild som möjligt så valde vi att använda oss av 120 

respondenter. Vi är väl medvetna om att det är okej att använda sig av färre än 100 

respondenter i denna rapport men då vi ville försäkra oss om att ha så liten felmarginal som 

möjligt så valde vi ändå att använda oss av 120 respondenter för att få ett mer korrekt svar. 

För att utarbeta en så korrekt enkät som möjligt och inte glömma något väsentligt så har vi 

valt att använda oss av Jan Trosts (2012) Enkätboken för att få en stadig grund i 

enkätmetodik. Efter att ha fått en tillräckligt stor inblick i hur man utformar enkäter för att få 

ut så relevant information som möjligt så började vi sammanställa vår enkät med väsentliga 

frågor. Efter att noga ha gått igenom frågorna gång på gång för att se om vi verkligen har fått 

med alla viktiga aspekter i frågeformuläret så skrev vi ut 120 kopior och delade upp dem på 

tre för att sedan bege oss till varsin livsmedelsbutik och börja samla in svar. När alla 120 

frågeformulären var ifyllda så började vi sammanställa enkäterna i olika kategorier beroende 

på svarsalternativen, räkna ut antal män och kvinnor, procentsatsen av de olika svaren och 

började gå in på djupet för att analysera. 
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Som stöd för vår rapport har vi utgått från Kotler et al. (2002) modell av köpprocessens olika 

steg där vi har inriktat oss på det tredje steget om vad som sker då kunden utvärderar de olika 

alternativen som finns tillgängliga i dagligvaruhandeln. Är det kundens värdegrund som sätter 

ramarna för vilket kaffe man ska köpa? Är det priset som spelar den betydande rollen? Eller 

är det helt enkelt smaken som avgör köpet? Vi har även utgått från Bains et al. (2011) extra 

steg som innebär att kunden omvärderar sitt alternativ när den valda produkten inte finns 

tillgänglig. Vilka kriterier spelar då störst roll?  

 

3.2 Metodval 
För att få en helhetsbild över respondenternas tankar kring val av kaffe så valde vi att göra en 

kvantitativ enkätundersökning just för att få så många konsumenters åsikter som möjligt. 

Trost (2012) menar att man ska välja en kvantitativ studie om man vill kunna säga att ett visst 

antal procent av befolkningen tycker det ena eller det andra. Vi har valt att använda oss av en 

kvantitativ metod men då inga hypoteser testas så kommer vi att analysera svarsresultaten 

kvalitativt. Den kvantitativa metoden med givna svarsalternativ är den vanligaste form av 

enkätundersökning. Här ställs frågor med hjälp av ett formulär och ett större antal 

slumpmässiga respondenter svarar på de redan givna alternativen. När tillräckligt med 

information har insamlats så kategoriserar man enkäterna utifrån svarsalternativen och 

försöker hitta variabler som kan knytas till varandra (Jacobsen, 2002). Precis som Jacobsen 

(2002) säger så är det till vår fördel att informationen är standardiserad, vilket gör att det är 

lättare att bearbeta all information då den kvantitativa metoden har en start- och slutpunkt och 

man enkelt kan avgränsa undersökningen. Genom att använda sig av kvantitativ metod så kan 

man enkelt strukturera upp all information som man får in och det är enkelt att se vilka 

huvudvariablerna är, vad som är likt och vad som skiljer sig med hur normalfallet ser ut. 

Undersökningar med kvantitativ metod har ofta en hög extern giltighet och man kan ofta 

beskriva ett givet förhållande relativt exakt i procent eller antal. I denna ansats utvecklas inga 

personliga bindningar som innebär att vi inte har någon personlig relation till våra 

respondenter och är därför helt främmande för varandra. Den personliga bindningen utvecklas 

faktiskt i ett så litet slag att man inte ens har ett ansikte på personen som har svarat på 

frågorna, på så vis kan man behålla en kritisk distans till de personer man undersöker och man 

koncentrerar sig mer på det som är relevant för undersökningen. Nackdel med kvantitativ 

metod är att undersökningen ofta kan vara ytlig. Här går man inte in på djupet och forskar i 

vad det är som beror på att respondenten har svarat ett visst svar på en viss fråga. En annan 
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risk är att respondenten ofta i förväg vet vad som är relevant att svara på en viss fråga. Man 

kan också säga att kvantitativ ansats ofta har problem med den interna giltigheten då det oftast 

inte finns utrymme för varken frågor eller svar som inte finns angivna i frågeformuläret trots 

att det kan finnas förhållanden som kanske är ännu mer intressanta än det man har skrivit om i 

frågeformuläret (Jacobsen, 2002). 

 

Tack vare att många personer svarar på enkätundersökningen så ökar också möjligheten för 

att vid nästa undersökning får ett likartat resultat (Jacobsen, 2002). Vi ska nu se vilka kriterier 

som ligger till grund då konsumenter fattar sitt köpbeslut kring produkten kaffe. Anledningen 

till att vi inte valde att göra en kvalitativ undersökning var för att vi ville att vår undersökning 

skulle få ett så opartiskt underlag som möjligt. Det vill säga att det är oväsentligt vad litteratur 

anvisar, utan det är istället viktigt i denna fas att ta reda på vad den enskilde konsumenten 

anser och vad som påverkar honom eller henne till att ta ett köpbeslut om kaffe. Vi anser att 

allas åsikter väger lika tungt och ville hellre få en större omfattning på svarsalternativen och 

där med se vilka kriterier som ligger till grund då ett köp av kaffe ska genomföras.  

 

3.3 Urval 
För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt så valde vi att använda oss av 120 

respondenter trots att det är ”okej” att i denna rapport använda sig av färre (Andersén, 2012). 

Trost (2012) menar att frågan om hur många respondenter som är relevanta för 

undersökningen är helt omöjligt att besvara på ett optimalt sätt. Han menar att desto fler 

respondenter som svarar aktivt, ju större är chansen att det är likvärdigt för vad hela 

befolkningen anser. Då vi inser att det råder en viss tidsbrist så medförde detta att vi inte 

kunde fördjupa oss i undersökningen så mycket som vi ville och analysera hur slutsatserna 

hade varit om man hade delat in respondenterna efter sociokulturella och liknande aspekter 

som kan ha betydelse. Istället ska vi inrikta oss på att få en större helhetsomfattning på 

svarsalternativen utifrån att välja respondenterna slumpmässigt för att därefter ta hänsyn till 

köns- och åldersaspekter. Det enda kravet vi har på respondenterna är att de regelbundet 

konsumerar kaffe och utför inköpen själva. För att få ett tillförlitligt resultat så har vi valt att 

använda oss av 120 respondenter då ju fler respondenter man har desto större är sannolikheten 

att man får ett urval som avspeglar populationen. Trots detta är vi medvetna om att avvikelser 

i undersökningen i form av ålder, genusfördelning och andra bidragande faktorer kan ske då 

insamling av data inträffar under en begränsad tidpunkt.  
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3.4 Datainsamling 
Enligt Rienecker & Jörgensen (2011) så utgår man från problemformuleringens ståndpunkt 

och där utefter bestäms relevant teori. I denna rapport har vi utgått från kurslitteratur där vi 

specificerat oss på konsumentbeteendets avsnitt där utefter har relevanta vetenskapliga 

artiklar på engelska insamlats. Vi har utgått från de relevanta delarna i varje artikel och 

sammanställt en helhet av dessa för att få en klar bild och senare kunna dra paralleller och 

skillnader om hur vetenskapliga tidskrifter och kurslitteraturen skiljer sig åt och vad de har 

gemensamt för att sedan kunna jämföra dessa med vår forskning. För att fördjupa oss i ämnet 

har vi även insamlat studielitteratur som är relevant för vår forskning för att få så hög 

trovärdighet som möjligt.  

Efter att ha sammanställt den teoretiska delen började vi med det empiriska insamlandet av 

data. För att utforma en så korrekt kvantitativ undersökning som möjligt så har vi använt oss 

av Rienecker & Jörgensens (2011), Jacobsens (2002) och Trosts (2012) böcker om hur man 

utför en lyckad undersökning. Därefter sammanställdes en enkät som trycktes ut i 120 

upplagor som sedan respondenterna fick svara på om vilka av våra utvalda kriterier som leder 

till att ett köpbeslut tas. Informationen som vi har insamlat tillsammans med teorin ligger till 

grund för vår analys.  
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4. Empiri 
I kommande kapitel kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras. I början av 

undersökningen fick respondenterna fylla i kön och ålder för att på så vis ha möjlighet att se 

om de finns eventuella likheter och skillnader i deras tankesätt. Huvudsyftet med vår 

enkätundersökning var att se hur konsumenternas värdegrund påverkar köpbeteendet i 

förhållande till pris och smak vid val av kaffe.  

4.1 Enkätundersökning 
En undersökning har genomförts med hjälp av 120 slumpmässigt utvalda respondenter i 

anslutning till en dagligvaruhandel. Respondenterna fick besvara 19 noggrant utformade 

frågor med givna svarsalternativ. Det material som samlats in har i efterhand bearbetats och 

analyserats utifrån respondenternas svar. Svaren från enkätundersökningen kommer endast att 

presenteras i denna rapport och inte lämnas vidare för en efterbearbetning av någon annan 

part.  

Nedan har vi sammanställt enkätundersökningen och de väsentligaste svarsresultaten. I Bilaga 

2,3 och 4 som finns bifogad återfinns enkäten, sammanställning av respondenternas svar och 

detaljerade uträkningar.  

 

Av de 120 respondenter som gjort undersökningen så har 70 varit kvinnor vilket gav en 

procentsats på 58 % medan det varit 50 män som motsvarar 42 %. Alla dessa 120 

respondenter dricker kaffe och är även med och påverkar kaffevalet i dagligvaruhandeln. 2/3 

av respondenterna dricker kaffe flera gånger om dagen medan den resterande tredjedelen 

dricker en gång om dagen eller mindre. Vidare har vi även indelat respondenterna i sex 

åldersspann och i ovan diagram kan man se de olika procentsatserna i de olika åldrarna. Dessa 

sex åldersspann kommer vidare delas in i tre olika ålderskategorier. 
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Diagrammet ovan ger en generell bild av vilka kriterier konsumenten utgår ifrån vid val av 

kaffe. Vi kan se att smak med sina hela 70 % är av största vikt både när det gäller män och 

kvinnor. På en andra plats kommer priset med sina dryga 15 %, men där vi kan se att männen 

lägger större vikt vid den prismässiga aspekten. Trots att den miljömässiga aspekten inte 

verkar särskilt viktig för något av könen så kan man ändå se att kvinnorna lägger större vikt 

vid denna än vad männen gör. Den rättvisemärkta aspekten hade ingen direkt betydelse för 

kvinnan och en ganska obefintlig betydelse för mannen, vilket man kan se ovan. 	  

 

	  

Delar man sedan in respondenterna efter kön och ålderskategorier så blir det ännu tydligare 

om vad som är viktigast. Smak har fortfarande störst betydelse hos båda könen, dock kan man 

se att både äldre män och kvinnor fäster större vikt vid smaken än vad övriga åldersgrupper 

gör. Vi kan även se en markant ökning hos medelålders män och yngre kvinnor vad det gäller 
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prissensitiviteten. Vad gäller miljömärkning så tänker medelålderskvinnor något mer på att 

köpa miljömärkt kaffe men trots detta är det endast en tredjedel som verkligen vet om deras 

kaffe är miljömärkt eller inte medan det endast är en fjärdedel av männen. Den rättvisemärkta 

aspekten verkar däremot inte ha någon större betydelse vid val av kaffe. Det kan man tydligt 

se då hela 75,7 % av alla kvinnor och 78 % av alla män svarar att de inte vet om deras kaffe är 

framställt på ett rättvist sätt. Trots dessa låga siffror så anger två tredjedelar av kvinnorna att 

de skulle kunna tänka sig att betala mer för etiskt kaffe medan endast en tredjedel av männen 

är beredd på en ökning av priset för att odlarna ska få det bättre.  

	  

Av de respondenter som svarade att de var villiga till att betala mer för etiskt märkt kaffe så 

var det 18,2 % av kvinnorna som svarade att de kunde tänka sig att betala mindre än fem 

kronor jämfört med männens 11,1 %. Majoriteten med mer än hälften av kvinnorna och 38,9 

% av männen kunde tänka sig att betala fem till tio kronor mer per kilo kaffe. Däremot kan 

man se att 20 % fler män än kvinnor är villiga att betala mellan tio till tjugo kronor mer per 

paket än vad de betalar idag för att odlarna ska få det bättre. Cirka 15 % av både kvinnorna 

och männen var beredda att betala hela tjugo kronor eller mer per kilo kaffe.  

Precis som vi nämnt tidigare så anger 70 % att de utgår ifrån smaken när det väljer kaffe.  

60 % av kvinnorna respektive 66 % av männen anger att de väljer ett annat alternativ om det 

valda kaffet inte finns tillgängligt. Går man in på djupet och kollar vad som sker då det valda 

kaffet inte finns tillgängligt kan vi se att smaken fortfarande ligger på första plats hos båda 

könen men att prisaspektens procentsats tydligt ökar. Här ökar kvinnornas procentsats med 

nästan det dubbla, från 12,9 % till 23,8 %, medan männen ökar sin procentsats med 6,2 %. 

Dock ligger den rättvisemärkta och miljömärkta aspekten på ungefärligt samma nivå med en 

liten minskning av miljöaspektens procentsats. 
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När det kommer till val av varumärke inom kaffe så ser vi att Gevalia utgör den absolut 

största andelen bland våra respondenters svar. Följt av Zoega, Löfbergs lila och övriga 

märken. Vad gäller varumärkeslojaliteten så ser vi en extremt hög siffra hos männen där hela 

80 % anger att de aldrig har bytt varumärke, medan hela 41,4 % av alla kvinnorna har bytt 

varumärke en eller flera gånger under åren. 5,7 % av kvinnorna och 12 % av männen anger att 

de hellre väntar på att deras varumärke ska bli tillgängligt i butik igen om det skulle råka vara 

slut i hyllan än att välja ett annat alternativ, likaså anger 28,6 % av kvinnorna och 18 % av 

männen att de hellre går till en annan butik och köper sitt kaffe än att byta varumärke. 

I bilaga fyra återfinns en förteckning över hur respondenterna svarat när de blev tillfrågade 

hur viktiga de fyra olika kriterierna är vid val av kaffe på en skala graderad från 1 till 5. 

Respondenterna är kategoriserade efter ålder och kön för tydligt kunna se likheter eller 

skillnader mellan dem. 

Efter att ha sammanställt resultaten kan vi se att smaken är den absolut viktigaste aspekten då 

hela 92 % av männen och 97 % av kvinnorna svarade i den övre delen av skalan. Det vi kan 

se är att de olika ålderskategorierna ligger på en jämn nivå hos kvinnorna medan man kan se 

mer sviktande resultat hos männen och tydligt se att äldre män tycker att smaken är viktigare 

än medel och yngre män. Däremot är det 5 % av de äldre männen som anger att smaken är 

helt av ointresse och detsamma kan vi se hos kvinnorna då 5,9 % av de yngre och 5,6 % av de 

äldre kvinnorna anger samma sak.  

När det kommer till prisaspekten så kan man se en tydligare fördelning på skalan. Både 

kvinnorna och männen tycker att priset är en viktig faktor men inte lika viktigt som smaken 

och ligger som ett medelmått på skalan. Precis som vi kan se i tabellen så är äldre kvinnor, 

äldre män samt medelålders män inte så priskänsliga medan deras motsats i yngre kvinnor, 

Varumärke	  
Gevalia	  

LöQbergs	  lila	  

Zoega	  

Övrigt	  
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yngre män samt medelålders kvinnor lägger en stor vikt vid priset då 10 av 17 yngre kvinnor, 

19 av 35 medelålders kvinnor och 11 av 17 män svarar på den övre graden av skalan när vi 

frågar hur pass viktigt priset är och detta ger oss en procentsats på 58,8 % för de yngre 

kvinnorna, 54,3 % för medelålders kvinnor respektive 64,7 % för yngre män.  

Den miljömässiga aspekten visar på att varken kvinnor eller män tycker att denna aspekt är 

särskilt viktig. Dock kan man se att medelålders- och äldre kvinnor samt äldre män ägnar en 

större tanke åt miljön än vad resterande ålderskategorierna gör. Detta utgör 48,6 % för 

medelålders kvinnor, 38,9 % för äldre kvinnor och 30 % för äldre män, medan både yngre 

män och kvinnor endast ligger på ynka 17,6 % vardera.  

Precis som miljöaspekten så är även den rättvisemärkta aspekten mindre viktig men här ser vi 

tydligt att den äldre generationen samt medelålders kvinnorna är mer mån om de 

rättvisemärkta kriterierna. De äldre kvinnorna har en procentsats på 38,9 %, medelålders 

kvinnorna 34,3 % och äldre männen 35 %. Samtidigt kan vi även se att den yngre 

generationen med sina hela 55,9 % anser att den rättvisemärkta aspekten är helt ointressant.  
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5. Analys 

I kommande kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån den tidigare 

sammanförda teorin. Här kommer både likheter och skillnader att belysas för att se hur väl 

teorin förhåller sig till den empiriska studie som genomförts. Analysen kommer även att ta 

hänsyn till vilka likheter och skillnader som finns mellan genus och de olika 

ålderskategorierna hos respondenterna i enkätundersökningen.  

5.1 Diskussion 
 
Som både Baines et al (2011) och Kotler et al (2002) belyser i flertalet litteraturkällor och så 

även har presenterats i denna rapports teori baserad på Kotler et al (2002) och Baines et al 

(2011) så kan konsumenters köpbeteende beskrivas med den så kallade köpprocessen. Kotler 

et al (2002) menar att kunden går igenom fem steg från dess att kunden känner ett behov, det 

vill säga när skillnaden mellan befintligt tillstånd och önskat tillstånd förändras eller när det 

befintliga tillståndet försämras av någon anledning (Nordfält, 2007), till dess att tjänsten är 

köpt och utvärderad.  

Baines et al (2011) betonar att det inte räcker med de fem stegen utan att ett sjätte steg måste 

tas hänsyn till. Detta steg bör hamna mellan utvärdering och alternativ och innan själva köpet, 

ett så kallat ”omvärdering av alternativ”. Steget fokuserar på konsumentens sätt att agera när 

den utvalda produkten inte finns tillgänglig. Konsumenterna tenderar då att gå tillbaka och 

utvärdera andra alternativ vilket kan medföra att konsumenten tar hänsyn till helt andra 

aspekter än vad de hade gjort om det vala alternativet fanns tillgängligt. I den empiriska 

undersökningen som ovan presenterats så pekar det på att det kompletterande steget är 

väsentligt att beakta. Detta kan vi tydligt se då smaken med sina 70 % tidigare varit det 

viktigaste kriteriet vid val av kaffe men när det kommer till omvärdering av alternativ när den 

valda kaffesorten inte finns tillgänglig så höjs konsumenters priskänslighet istället. Smaken är 

fortfarande viktigast men priskriteriets procentsats ökar däremot med nästan det dubbla, från 

12,9 % till 23,8 % för kvinnorna, medan männen ökar sin procentsats med 6,2 %. När det 

kommer till miljö och rättvisemärkta kriterierna så är dessa nästan helt obefintliga vid 

omvärderingen. Utifrån detta förhåller vi oss därmed starkare mot Baines et al (2011) teori 

om hur köpprocessen ska utformas för att korrekt återspegla konsumenternas köpbeteende då 

många i vår undersökning har ändrat uppfattning när det valda alternativet inte finns 

tillgängligt och därmed fått göra en omvärdering.  
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Hernant & Boström (2010) menar att konsumenter alltid använder sig av köpkriterier vid 

köpsituationer och belyser att priset är något som konsumenter alltid tar hänsyn till, något 

som De Pelsmacker (2005) menar inte alls stämmer att priset är av störst betydelse utan 

menar att de kriterier som konsumenterna fäster störst vikt vid är varumärket, smaken och den 

etiska märkningen. Dock kan vi hålla med Hernant & Boström (2010) till en viss del då 12,9 

% av kvinnorna och 18 % av männen svarade att pris är det allra viktigaste när de väljer sitt 

kaffe. Går vi ännu djupare och analyserar genus och ålderskategorier så ser vi att medelålders 

män är de som är mest priskänsliga av alla respondenter. Här var det hela 30,8 % av 

medelålders män som svarade att de valde kaffet utifrån prisaspekten. Vi kan även se en klar 

skillnad hos kvinnorna då knappt en fjärdedel av de yngre kvinnorna svarade att de baserar 

sitt val av kaffe utifrån dess pris däremot kunde vi se att den äldre generationen knappt lägger 

någon energi på prisaspekten utan hellre inriktar sig på smaken.  

Prisaspekten förändrades drastiskt när det valda kaffet inte fanns tillgängligt, då baserade 23,8 

% av kvinnorna och 24,2 % av männen det alternativa köpet på priset. Yngre kvinnor som 

tidigare var priskänsliga blev ännu mer priskänsliga och hela 50 % baserade sitt alternativa 

köp på pris. Även de övriga kvinnorna blev mer priskänsliga när de tvingades omvärdera sitt 

köp men även miljö- och rättvisemärkta aspekterna blev viktigare speciellt hos medelålders 

kvinnorna. Även när det gäller männen så ändrades en del, dock var det yngre män som blev 

mer priskänsliga när det var tvungna att omvärdera sitt alternativ och ökade med 28,2 % och 

angav att priset spelade störst roll. Under tiden som procentsatsen ökade hos den yngre 

generationen så minskade priskänsligheten hos resten av männen och de baserade sitt 

alternativa val på smaken. Generellt har priskänsligheten ökat hos båda könen men här menar 

Hernant & Boström (2010) att det är precis tvärtom, de menar att priskänsligheten minskar 

när en konsument tvingas omvärdera sitt alternativ och prisfaktorn borde istället minska men i 

vår undersökning kan vi tydligt se en markant ökning, specifikt hos kvinnorna som 

fördubblade sin procentsats, men vi kan samtidigt se att Hernant & Boström (2010) har rätt 

till en viss del då medelålders- och äldre män får en minskad procentsats. När vi däremot tog 

var aspekt för sig och frågade hur viktig den prismässiga aspekten är så kunde vi se en tydlig 

ökning då hela 54,3 % av kvinnorna och 46 % av männen svarade på den övre delen på 

skalan. Lichtenstein et al (1993) som gjorde en forskning i USA menar att priset var den 

avgörande faktorn för hur konsumenter upplever en produkt relevans och värde, man måste 

alltså vara försiktig med att sänka priset för att det kan istället uppfattas som en produkt med 

sämre egenskaper och kvaliteter. Precis som Hernant & Boström (2010) säger så visar detta 
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att priset spelar en viktig roll men det vi också kan se i vår undersökning är att det är långt 

ifrån alla som anser att priset är av betydelse då 7,1 % av kvinnorna och 12 % av männen 

menar att priset är helt ointressant.  

Hernant & Boström (2010) menar även att kända varumärken kan förenkla köpprocessen 

ytterligare då de fungerar som informationsbärare från tidigare köp av varumärket och lagras 

därför i minnet och tas fram vid köpet. Detta med välkända varumärken kan återspeglas i vår 

studies resultat. Där kom vi fram till att hela 50 % av kvinnorna och 54 % av männen dricker 

Gevalia vilket är mer än hälften av alla respondenter. Därefter kom Zoega och Löfbergslila på 

en andra och tredje plats, Gevalia ekologisk på en fjärde plats och övriga kaffesorter på en 

femteplats. Att Gevalia är ett starkt varumärke när det kommer till kaffe kan vi även se i 

Schollenbergs (2010) vetenskapliga artikel där hon kom fram till att Gevalia har ett klart 

marknadsövertag med sina 42 % av den svenska marknaden. Zoega och Löfbergslila låg även 

här på en andra och tredjeplats. När det kommer till ekologisk odlat kaffe så har Gevalia även 

den största marknadsandelen med sina 49 %, följt av Löfbergslila och Zoega. Hultén et al 

(2008) menar att man med hjälp av smaksinnet kan förstärka sitt varumärke. Varumärken som 

är välkända bidrar till att köpprocessen underlättas och få där med lojala kunder. Detta kan vi 

tydligt se i vår undersökning då det är 51,4 % av kvinnorna och 56 % av männen som druckit 

kaffe i över 20 år varav 61,1 % av dessa kvinnor och 82,1 % av dessa män aldrig har bytt 

varumärke under årens gång. Precis som Schollenberg (2010) definierade Sveriges tre mest 

konsumerade varumärken vid val av kaffe så framgick det tydligt även i vår undersökning att 

det är dessa tre märken som även våra respondenter var mest lojala till.  

De Pelsmacker (2005) genomförde en studie om europeiska konsumenter är villiga att betala 

mer för etiskt märkta produkter. Resultatet visade att hela 46 % kunde tänka sig att betala ett 

visst prispåslag för produkter med någon typ av etisk märkning. I Sverige gjordes en liknande 

studie av Schollenberg (2010), denna gång med inriktning på huruvida konsumenter är villiga 

att betala mer för etiskt märkt kaffe. Det visade sig att 38 % av deltagarna var positiva till att 

betala mer för etiskt korrekt framställt kaffe. Med utgångspunkt av resultatet ur  

De Pelsmacker (2005) undersökning fastställdes det dock att det finns kriterier som anses vara 

viktigare för konsumenten än etisk märkning. Detta kan jämföras med vår rapports empiriska 

resultat då strax över hälften var villiga att betala mer för etiskt märkt kaffe men de 

miljömärkta och rättvisemärkta aspekterna utgjorde ynka 12,8 % för kvinnorna respektive 6 

% för männen när man frågade dem varför de väljer sin kaffesort. Faktum är att 42,8 % av 

kvinnorna inte ens är medvetna om deras kaffe är miljö- eller rättvisemärkt vilket kan 
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jämföras med männen som var ännu mindre intresserade, knappt hälften visste om deras kaffe 

hade någon etiskt märkning. Det De Pelsmacker (2005) menar är att den positiva attityd som 

finns för att betala mer för etiska produkter försvinner när konsumenten väl ska ta sitt 

köpbeslut vilket vi också kan se i vår studie då vi lyfte fram frågan om hur viktig den 

miljömässiga- och den rättvisemärkta aspekten är. 18,6 % av kvinnorna och 10 % av männen 

gav högsta möjliga gradering på skalan 1-5, där 1 var helt ointressant och 5 var väldigt viktigt. 

I De Pelsmackers (2005) studie kammade etiskt märkta produkter hem en tredje plats och så 

även i vår undersökning. Precis som vi nämnt ovan så svarade 12,8 % av kvinnorna samt 6 % 

av männen att de väljer kaffesort utifrån miljömässiga och rättvisemärkta aspekter. Men när 

den utvalda sorten inte finns tillgänglig var det knappt tio procent av kvinnorna och inga av 

männen som angav att de baserade sitt alternativa köp på etisk märkning. Gå man in djupare 

så kan man se att det är de medelålders kvinnorna som utgör hela procentsatsen på 10 % och 

är därmed den kategorin av våra respondenter som lägger vikt vid miljöaspekten vid 

omvärdering av alternativ. 

Hultén et al (2008) menar att man bör använda sig av smaksinnet för att förstärka sitt 

varumärke både när produkten har en koppling till sinnet och även när produkten inte har en 

naturlig koppling till smaksinnet. Detta kan vi se i slutresultatet på De Pelsmackers (2005) 

studie då det viktigaste vid val av kaffe var varumärket tätt följt av smaken. Vi kan även se att 

smaken är av stor betydelse vid val av kaffe även i vår undersökning då hela 68,6 % av 

kvinnorna och 70 % av männen svarade att de väljer kaffet främst utefter smaken. Här kan vi 

tydligt se att det är den äldre generationen som lägger störst vikt när det kommer till smaken 

av de tre ålderskategorierna där äldre kvinnor utgör 77,8 % och de äldre männen 80 %. De 

andra ålderskategorierna ligger på en jämn nivå hos båda könen där procentsatserna ligger 

runt 60 %. När det kommer till omvärdering av alternativ när den valda produkten inte finns 

tillgänglig kan vi även här se att det är smaken som är dominerande. Vi kan dock se en liten 

skillnad när det kommer till kvinnornas procentsats då den sänktes från 68,6 % till 61,9 % 

vilket innebär en minskning på ca 7 %. När det kommer till männen så är siffrorna näst intill 

oförändrade, det handlar endast om 0,3 % som har bytt uppfattning. Istället är det som vi 

nämnt tidigare prisfaktorn som har den mest markanta ökningen när det kommer till 

omvärdering av alternativ när den valda produkten inte finns tillgänglig. Går man även här in 

lite djupare och kolla på kön och åldersfördelning kan man se att det fortfarande är den äldre 

generationen som lägger störst vikt vid smaken då hela 81,8 % av de äldre kvinnorna och 85,7 

% av de äldre männen väljer smakkriteriet. Den största förändringen kan man se i 
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medelålderskategorierna då medelåldersmän haft procentsatsen 53,8 och vid omvärdering av 

alternativ så har smakkriteriet ökat till 77,8 %, även i den yngre ålderskategorin hände en hel 

del. Där sänktes de yngre kvinnornas procentsats med 14,7 %, likaså sänktes de yngre 

männens procentsats med nästan en tredjedel, istället kunde man se en tydlig ökning av att 

priset spelade en stor roll hos de yngre. Att smakens betydelse vid val av kaffe är av högsta 

prioritet kan vi tydligt se ovan men genom att dela in smakaspekten i en graderingsskala från 

1 till 5 kunde vi se ännu tydligare siffror då hela 97 % av kvinnorna och 92 % av männen 

markerade smaken på den övre delen av skalan. Resterande 3 % hos kvinnorna och 2 % hos 

männen svarade att smaken var helt ointressant, de kvarstående 6 % hos männen svarade att 

smaken varken var viktig men heller inte ointressant.  

Hernant & Boström (2010) menar att det är viktigt att ha ett brett och djupt sortiment för att 

kunna tillfredsställa konsumenternas behov. De betonar också att värde för pengarna skapas 

via en kombination i köpupplevelsens kvalité och produkternas prisnivå. Något som även vi 

kunde se tydligt bland våra respondenter då vi bad dem att besvara hur viktiga smak- och 

prisaspekterna var i samband med köpet. Där kunde vi se att 97,1 % av kvinnorna respektive 

92 % av männen svarade i den övre delen av graderingsskalan som betonade att smaken är 

väldigt viktig men vi kunde också se att 54,3 % av kvinnorna och 46 % av männen i de olika 

åldrarna svarade att priset för kaffet också är av stor betydelse när de var ute och handlade. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt ska vi redogöra för de slutsatser som kan knytas med arbetets syfte och 

problemformulering. Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av kaffe i 

köpprocessen och syftet har varit att se vilka utvalda kriterier som konsumenterna fäster 

störst vikt vid när det kommer till val av kaffesort och även jämföra vilka kriterier som spelar 

roll när det valda kaffet inte finns tillgängligt.  

Utgångspunkten för detta arbete är att få en djupare insyn i vilka kriterier som påverkar 

kunden att köpa just en specifik kaffesort. Genom att man som butikschef ökar sin förståelse 

för vilka kriterier som ligger till grund för hur konsumenterna tänker och agerar i 

köpprocessen specifikt vid utvärdering av alternativ samt hur de agerar vid eventuell 

omvärdering av alternativ så kan butikschefen anpassa både sitt sortiment och sin 

marknadsföring. 

När det kommer till köpprocessen så går kunden igenom fem steg från dess att kunden känner 

ett behov till att produkten eller tjänsten är köpt och utvärderad (Kotler et al, 2002). Men det 

finns även ett sjätte steg att ta hänsyn till när det kommer till köpprocessen ”omvärdering av 

alternativ” (Baines et al, 2011). I vår studie kunde vi tydligt se att detta extra steg är av 

betydelse för kunden då kriterierna förändrades avsevärt inom vissa aspekter. Därför indikerar 

vår studie att Baines et al (2011) återspeglar konsumentens verkliga köpprocess ur en mer 

relevant vinkel än Kotler et al (2002), åtminstone i denna kontext. 

Vår studie visade att både kvinnor och män tänker relativt lika oavsett generation. Trots detta 

kunde vi se att det faktiskt fanns små skiljaktigheter mellan de olika åldersindelningarna och 

kön. Vi kunde tydligt se att smaken var den aspekten som de allra flesta baserade sitt köp på, 

men den äldre generationens kvinnor och män utmärktes extra mycket då nästan alla svarade 

att smaken var av störst betydelse. Även medelålderskvinnorna hade smaken på en första plats 

men inte alls i lika stor utsträckning som den äldre generationen, här baserades många val 

även utifrån miljöaspekter, medan medelåldersmän underströk att priset hade störst betydelse 

efter smaken. Den yngre generationen å andra sidan utmärktes genom att smaken kom på en 

första plats men även priset spelade en betydande roll vid val av kaffesort. 

Resultatet vi kom fram till visar som vi nämnt tidigare att smakaspekten kom på en 

överlägsen första plats hos både kvinnorna och männen. Det enda som avvek när man 

analyserade på en djupare nivå var att medelåldersmän var mycket mer priskänsliga än övriga 

respondenter. När det senare frågades om vad respondenterna fäster vikt vid när det utvalda 
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produkten inte fanns tillgänglig då blev det ett överraskande moment. Hernant & Boström 

(2010) presenterade att priskänsligheten minskade när respondenterna var tvungna att välja 

om sitt alternativ, men enligt vår studie så kunde vi komma fram till att det endast var 

medelålders- och äldre män som blev mindre priskänsliga och resten blev mer priskänsliga.  

Något som i sin tur förvånade oss var konsumenternas förhållningssätt mot värdegrunden. Vi 

trodde att många fler skulle svara att de baserade sina köp utifrån etiska aspekter så som 

miljö- och rättvisemärkt. Enligt vår studie angav endast cirka en tiondel av alla kvinnorna och 

männen att de baserar sitt köp utifrån etiska aspekter. Delar man sedan in dessa i de olika 

generationerna så kan vi tydligt se att det är medelåldersgenerationerna som främst står för 

denna procentsats. Detta tror vi beror på att både yngre och äldre har det sämre ekonomiskt 

ställt än vad medelåldersgenerationen har. När vi vidare analyserade hur konsumenterna 

ställer sig mot etiskt märkta produkter vid omvärdering av alternativ så kunde vi se en 

drastisk förändring. Kvinnornas procentsats minskade och männen brydde sig om den etiska 

aspekten i en så liten grad att ingen av dem baserade sitt alternativa köp på miljö- eller 

rättvisemärkning.  

En överraskning kom när vi senare i enkätundersökningen frågade huruvida respondenterna 

var villiga att betala ett visst prispåslag för etiska produkter och där med att bidra till ett bättre 

liv för odlarna och klimatet, då svarade drygt hälften att de var positiva till en prishöjning. Då 

kan man fråga sig hur det kommer sig att endast ett fåtal av kvinnorna och männen köper sitt 

kaffe utifrån rättvise- och miljömärkta aspekter? De Pelsmacker (2005) menar att det har att 

göra med att den positiva attityd som finns till etiska produkter försvinner när köpbeslutet väl 

sker för att det finns viktigare faktorer så som pris och smak. 

Detta med miljötänk har blivit allt mer aktuellt under det senaste decenniet vilket kan ha 

medfört att den äldre generationen inte är så insatta i väsentligheten av att tänka ur ett 

miljöperspektiv. I framtiden tror vi att miljömedvetenheten kommer att öka generellt och att 

miljötänket kommer att bli en del i vår vardag då dagens utveckling sker i samband med 

tekniken och dess framgång i att ta vara på energin. Vi blir också allt mer medvetna om hur 

våra handlingar påverkar miljön.  

Efter att ha genomfört rapporten kan vi alltså konstatera att smaken är av störst betydelse 

oavsett kön och vilken ålderskategori man tillhör. Beroende på vilken generation man tillhör 

finns det dock ett antal avstickande resultat som skiljer sig från mängden.  
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Vi anser att det finns stora möjligheter att fortsätta med forskning kring hur konsumenterna 

förhåller sig till värdegrunden i köpprocessen i livsmedelsindustrin i övrigt och på så vis bli 

ännu mer effektiv både i produktionsavseende men också i marknadsföringen av 

livsmedelsprodukter, då man får en ökad kunskap kring konsumenters köpbeteende och vilka 

kriterier de fäster störst vikt vid. 
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Bi laga 1 – Egna reflektioner 

 
 
Alexander Holm 
Detta examensarbete har jag genomfört tillsammans med Valentina Mancu och Malin 

Söderberg. Anledningen till att just vi bildade en grupp var för att vi ansåg att vi tänkte 

likvärdigt var det gäller arbetsmotivation, struktur och intresset för konsumentbeteendet. 

Rapportens ämne ändrades i efterhand då handledaren ansåg att det dåvarande ämnet var för 

brett, svårt att analysera och dra konkreta slutsatser ifrån. Efter flertalet diskussioner så valdes 

tillslut en ämnesbakgrund och problemställning ut som var mer konkret vilket var ett klokt 

beslut då examensarbetet generellt var ett större åtagande än vad vi först hade trott. Från 

rapportens första början visste vi att en enkätundersökning skulle genomföras då vi ville ta 

reda på vad den ”vardagliga konsumenten” anser angående ämnet kaffekonsumtion och val av 

kaffesort. Enkätundersökningens svar delades in i flertalet kategorier utefter våra givna 

kriterier. Den insamlade datan har i sin tur analyserats gentemot den teoretiska bas vi haft som 

underlag för examensarbetet. 

Jag tycker att det har varit en jämn arbetsfördelning inom gruppen och vi har alla varit 

närvarande vid samtliga tillfällen med undantag för sjukdom. Kommunikationen tycker jag 

har fungerat bra, vi har haft samma typ av idéer och förslag samtidigt som vi har kunnat 

lyssna på vad varandra har att säga. Kommunikationen i gruppen tror jag är en bidragande 

faktor till att vi arbetat så intensivt vid varje arbetstillfälle men också för att vi alltid varit ett 

steg före planeringen, därmed har arbetsbelastningen heller inte blivit för hög. Att arbeta efter 

uppsatta deadlines tycker jag har varit mycket positivt, vi har som sagt alltid varit i fas med 

planeringen och utan dessa deadlines tror jag att den självdisciplin vi haft hade minskat. Jag 

anser att min insats i detta arbete har varit god. Jag har kommit med flertalet idéer och 

lösningar på problem, både inom gruppen men också rörande själva arbetets utformning. Jag 

har varit en bra lyssnare och varit hänsynsfull till allas olika sätt att arbeta. Detta arbete hade 

jag dock inte kunnat genomföra ensam utan mina två gruppmedlemmar utan jag tror att alla 

har behövts för att genomföra detta arbete. 
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Att för första gången skriva en B – uppsats tillsammans i en grupp måste jag säga har varit 

både roligt och väldigt svårt samtidigt som jag tror att man har lärt sig väldigt mycket.  Så här 

i efterhand med rapporten snart inlämnad känner jag att man inte var riktigt förberedd på att 

skriva ett examensarbete i början, gällande struktur och ”regler” att förhålla sig till. Det liknar 

ingen skriftlig inlämning jag gjort förut då det här var så pass mycket mer att tänka på och ta 

hänsyn till i princip i varje mening man skrivit. Att hela tiden ha helhetstänket som våra 

mentorer betonat och att hålla den röda tråden har varit mycket svårt och man har lätt ibland 

hamnat på sidospår i rapportens gång. En annan sak som har varit svårt är att precis allt som 

skrivs i rapporten måste ha en källa att hänvisas till för att hålla tillförlitligheten hög på 

arbetet. Detta har medfört att jag ibland varit tvungen att stanna till och verkligen se till att jag 

har belägg för att skriva det jag skriver.  På det hela taget måste jag dock säga att det har varit 

kul och givande att skriva ett examensarbete, dels för att jag fått arbeta med de personer jag 

ville men också för att jag har lärt mig väldigt mycket. Det främsta jag tar med mig ifrån det 

här arbetet är att jag känner att min förmåga att kommunicera och arbeta i grupp definitivt har 

ökat, dessutom för att jag nu har ännu starkare självförtroende att ta mig an en större uppgift 

med känslan av att man också har kompetensen till att genomföra ett större projekt på bästa 

möjliga sätt. Detta tror jag kommer att vara givande för mig i framtiden.  

Valentina Mancu 
Helt otroligt vad tiden går fort! Förutom finjusteringen så är vi i stort sätt klara med hela 

examensarbetet. I ärlighetens namn så har examensarbetet varit en lång och periodvis svår 

process. Det har varit mycket tankar och funderingar kring hur man ska få ihop arbetet som 

alla tre är nöjda med. Det började med att vi alla var överens om vad vi skulle skriva om och 

bollade idéerna med handledaren som tyckte att det lät som ett bra ämne att skriva om. Vi 

började skriva det inledande sidorna, formulerade frågeställningen och bokade möten med 

grossistaffären där vi skulle utföra vår kvalitativa undersökning. Vi trodde att vi var på rätt 

spår och alla kände stor entusiasm. 

Några veckor senare var det dags för det första seminariet där vi skulle presentera det som vi 

har gjort, då förstod handledaren att arbetet skulle bli för ingående och för jobbigt för oss och 

rådde oss att byta ämne helt och hållet. Nu var vi på ruta ett igen och var tvungna att hitta ett 

nytt intressant ämne, hitta nya artiklar, ny litteratur och på så vis börja om igen. Detta var nog 

den absolut jobbigaste tiden under hela examensarbetets gång. Ett antal samtal med 

handledaren senare hittade vi ett nytt spännande ämne att skriva om som vi alla var överens 

om. Att hitta relevant teori som författare hade skrivit om var det inga problem med, det som 
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var svårare var att hitta vetenskapliga artiklar som man senare skulle kunna jämföra med vår 

empiri. Men tack vare att vi alla tre är duktiga på tre helt skilda saker så lyckades vi både hitta 

artiklar, översätta dem och ta fram det mest väsentliga ur dessa utan att flyta iväg från ämnet. 

Efter att ha fullgjort den teoretiska delen så satte vi oss och utformade frågor till vår 

kvantitativa undersökning som vi bollade med vår handledare. När frågorna var godkända 

gick vi ut till en närliggande detaljhandel och bad 120 respondenter att besvara vår enkät som 

senare skulle komma till användning då det var dags att analysera utfallet med teorin och 

koppla ihop med vår frågeställning. 

Vi har under hela uppsatsens gång hållit ihop och skrivit arbetet tillsammans utan att dela upp 

något för att på så vis försäkra oss om att arbetet är utformat på ett sätt som alla är med på. 

Jag har lärt mig handskas och ha förståelse för att vi alla har brister, samtidigt som jag måste 

säga att vi har haft väldigt roligt på vägen. Alla tre var tydliga i sin kommunikation och 

diskuterade fram olika lösningar innan gemensamma beslut togs, ofta i samband med vår 

duktiga handledares tycke. 

Den största lärdomen som jag tar med mig från detta arbete är att jag har insett hur tre olika 

personer med tre olika personligheter har kunnat komplettera varandra. Vi har alla tre kämpat 

hårt för att i slutändan få fram ett riktigt bra examensarbete. 

Malin Söderberg 
Nu är examensarbetet snart färdigt och det som återstå är de individuella reflektionerna och 

finjustering. Vi visste att det skulle bli fyra tuffa månader och att det skulle krävas mycket tid 

för att få ett bra examensarbete, men att det skulle vara så svårt som det varit var det nog 

ingen som var beredd på. Det var mycket mer man skulle tänka på som man inte gjort vid 

tidigare inlämningar och NIP:ar. Jag valde att skriva examensarbetet ihop med Valentina och 

Alexander, dels för att vi alla var inne på samma ämne och dels för att jag visste sedan 

tidigare att vi ligger på samma nivå och är väldigt flitiga när det kommer till studier. 

Vi började tidigt med att skriva inledning och leta relevanta teorier och artiklar. Vi kände alla 

att vi var på rätt väg och att det gick bra. Efter diskussioner med handledaren visade det sig att 

vårt arbete skulle bli för svårt och att vi inte skulle hinna klart i tid. Handledaren gav oss rådet 

att tänka om och välja något nytt att skriva om. Nu började nog den jobbigaste tiden på hela 

arbetet. Att börja om på nytt kändes inte kul, men nu i efterhand så är vi nog alla glada att vi 

lyssnade på handledarens råd och började om på nytt.  
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Jag anser att det inledande kapitlet och metodkapitlet var de svåraste delarna i hela arbetet. I 

tidigare uppsatser och NIP:ar som skrivits under utbildningens gång så har det inte varit så 

hårda regler kring inledning och metod och därför kände jag att man inte var tillräckligt 

förberedd och hade inte så stora kunskaper hur det skulle skrivas. Samtidigt så är de så olika 

mellan olika lärare om hur en bra uppsats ska skrivas och det finns olika sätt att lägga upp 

arbetet på. Vi fick många kompletteringar på det inledande kapitlet och ett tag kändes det som 

det aldrig skulle kunna bli något examensarbete. Men efter hårt arbete så var vi på god väg 

och vi kände äntligen att det kunde bli något bra av detta. I efterhand ser jag alla dessa 

kompletteringar som något positivt som jag tar med mig, för nu vet jag hur viktigt det är med 

en bra inledning och också vad som krävs för att det ska bli ett bra arbete med en röd tråd. 

När det kommer till gruppen så tycker jag att det har fungerat bra. Vi fick höra att det skulle 

vara svårt och tufft att vara tre personer men det tycker jag inte de varit. Vi har alla varit 

delaktiga och skrivit arbetet tillsammans utan att dela upp det. Vi visste sedan tidigare att vi 

alla är flitiga och det har även märkts under arbetets gång då vi hela tiden varit före deadline 

och inte känt att vi inte kommer hinna med, förutom den första veckan när vi fick börja om på 

nytt. Deadlines har varit väldigt bra att ha då man hela tiden vet vad som ska vara klart till 

vilket datum och på så vis kunna disponera tiden på bästa sätt. Som sagt, vi har alla varit 

delaktiga och det är ingen som gjort mer än någon annan. Det har fungerat bra, vi har 

kommunicerat och hela tiden tagit beslut gemensamt för att på så vis få en så bra uppsats som 

möjligt som alla är nöjda med. 

 

Att skriva examensarbete har som jag nämnt tidigare varit väldigt svårt men samtidigt har det 

varit roligt och väldigt lärorikt. Jag har lärt mig mycket på vägens gång och en sak som jag tar 

med mig är att allt går bara man är beredd på att kämpa hårt och lägga ner den tid som krävs. 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 
1. Kön 

o Kvinna  
o Man 

 

2. Ålder 

o < 20 år 
o 20-30 år 
o 30-40 år 
o 40-50 år 
o 50-60 år 
o > 60 år 

 

3. Dricker du kaffe?  

o Ja     
o Nej 

 

4. Är du med och påverkar valet av kaffe i dagligvaruhandeln?  

o Ja 
o Nej 

 

5. Hur ofta dricker du kaffe?  

o Flera gånger varje dag 
o En gång om dagen 
o Någon gång i veckan  
o Sällan 

 

6. Hur länge har du druckit kaffe?  

o < 1 år 
o 1-5 år 
o 5-10 år 
o 10-15 år 
o 15-20 år 
o 20-25 år 
o 25-30 år 
o >30 år 

 

 

7. Vad dricker du för kaffe? Exempel: Gevalia Ekologiskt mellanrost 
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o _________________________________________________ 
 

8. Varför väljer du det varumärket?  

o Miljömärkt 
o Rättvisemärkt 
o Pris  
o Smak 
o Annat_________________ 

 

9. Om ditt val av kaffe inte finns tillgänglig, vad gör du då? 

o Väntar tills den blir tillgänglig (Hoppa till fråga 9) 
o Gå till en annan butik (Hoppa till fråga 9) 
o Väljer ett annat alternativ 
o Annat_________________ 
 

10. Vad baserar du det alternativa köpet på? 

o Miljömärkt 
o Rättvisemärkt 
o Pris 
o Smak 
o Annat_________________ 

 

11. Har du bytt märke under årens gång?  

o Ja,  
o Nej 
  

12. Vet du om ditt kaffe är miljömärkt? 

o Ja 
o Nej 

 

13. Vet du om ditt kaffe är rättvisemärkt? 

o Ja 
o Nej 

 

14. Hur viktig är den miljömässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

o 5 
o 4 
o 3 
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o 2 
o 1 

 

15. Hur viktig är den rättvisemärkta aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 

 

16. Hur viktig är den prismässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant 

o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 

 

17. Hur viktig är smakaspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

o 5 
o 4 
o 3 
o 2 
o 1 

 

18. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för etiskt kaffe, för att odlarna ska ha det bättre?  

o Ja 
o Nej 
o Vet inte 

 

19. Om ja, hur mycket mer är du villig att betala?  

o < 5 kr 
o 5-10 kr 
o 10-20 kr 
o > 20 kr 
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Bilaga 3 – Resultat från enkäten 
Kön och ålder 

 

 Kvinnor 58 % (70 st) Män 42 % (50 st) 

<20 år 4,3 % (3st) 8 % (4st) 

20-30 år 20 % (14st) 26 % (13st) 

30-40 år 18,6 % (13 st) 6 % (3 st) 

40-50 år 31,4 % (22 st) 20 % (10 st) 

50-60 år 17,1 % (12 st) 30 % (15 st) 

> 60 år 8,6 % (6 st) 10 % (5 st) 

 

 

Hur ofta dricker du kaffe? 

 

 Kvinnor  Män 

Flera gånger varje dag 70 % (49 st) 78 % (39 st) 

En gång om dagen 14,3 % (10 st) 12 % (6 st) 

Någon gång i veckan 8,6 % (6 st) 8 % (4 st) 

Sällan 7,1 % (5 st) 2 % (1 st) 

 

Hur länge har du druckit kaffe?  

 

 Kvinnor  Män 

< 1 år 7,1 % (5 st) 8 % (4 st) 

1-5 år 20 % (14 st) 18 % (9 st)  

5-10 år 2,9 % (2 st) 10 % (5 st) 
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10-15 år 11,4 % (8 st) 2 % (1 st) 

15-20 år 7,1 % (5 st) 4 % (2 st) 

20-25 år 14,3 % (10 st) 6 % (3 st) 

25- 30 år 5,7 % (4 st) 12 % (6 st) 

> 30 år 31,4 % (22 st)  40 % (20 st) 

 

Vad dricker du för kaffe?  

 

 Kvinnor Män 

Gevalia mellanrost 50 % (35 st) 54 % (27 st) 

Löfbergslila mellanrost 11,4 % (8 st) 4 % (2 st)  

Zoega mörkrost 11,4 % (8 st) 14 % (7 st) 

Gevalia ekologisk mellanrost 
& mörkrost 

8,6 % (6 st) 8 % (4 st) 

Nes 1,4 % (1 st) 8 % (4 st) 

Övriga 17,2 % (12 st) 12 % (6 st)  

 

Varför väljer du det?  

 

 Kvinnor Män 

Miljömärkt  11,4 % (8st) 2 % (1 st) 

Rättvisemärkt 1,4 % (1 st) 4 % (2 st) 

Pris 12,9 % (9 st) 18 % (9 st) 

Smak 68,6 % (48 st) 70 % (35 st) 

Annat 5,7 % (4 st) 6 % (3 st) 

 

Om ditt val av kaffe inte finns tillgängligt, vad gör du då?  
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 Kvinnor Män 

Väntar tills den blir 
tillgänglig 

5,7 % (4 st) 12 % (6 st) 

Gå till en annan butik 28,6 % (20 st) 18 % (9 st) 

Väljer ett annat alternativ 60 % (42 st)  66 % (33 st) 

Annat 5,7 % (4 st) 4 % (2 st) 

 

 

Vid val av annat alternativ, vad baserar du det alternativa köpet på?  

 

 Kvinnor (42 st) Män (33 st) 

Miljömärkt 9,5 % (4 st) 0 % (0 st) 

Rättvisemärkt 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Pris 23,8 % (10 st) 24,2 % (8 st) 

Smak 61,9 % (26 st) 69,7 % (23 st) 

Annat 4,8 % (2 st) 6,1 % (2 st) 

 

Har du bytt märke under årens gång?  

 

 Kvinnor Män 

Ja 41,4 % (29 st) 20 % (10 st) 

Nej 58,6 % (41 st) 80 % (40 st) 

 

 

 

Vet du om ditt kaffe är miljömärkt? 
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 Kvinnor Män 

Ja 32,9 % (23 st) 26 % (13 st) 

Nej 67,1 % (47 st) 74 % (37 st) 

 

Vet du om ditt kaffe är rättvisemärkt?  

 

 Kvinnor Män 

Ja 24,3 % (17 st) 22 % (11 st) 

Nej 75,7 % (53 st) 78 % (39 st) 

 

Hur viktig är den miljömässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

 

 Kvinnor Män 

5 18,6 % (13 st) 10 % (5 st) 

4 20 % (14 st) 14 % (7 st) 

3 35,7 % (25 st) 36 % (18 st) 

2 15,7 % (11 st) 20 % (10 st) 

1 10 % (7 st) 20 % (10 st) 

 

Hur viktig är den rättvisemärkta aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

 

 Kvinnor Män 

5 15,7 % (11 st) 10 % (5 st) 

4 17,1 % (12 st) 12 % (6 st) 

3 38,6 % (27 st) 44 % (22 st) 



	   49	  

2 17,1 % (12 st) 12 % (6 st) 

1 11,5 % (8 st) 22 % (11 st) 

 

Hur viktig är den prismässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

 

 Kvinnor Män 

5 21,4 % (15 st) 14 % (7 st) 

4 32,9 % (23 st) 32 % (16 st) 

3 30 % (21 st) 38 % (19 st) 

2 8,6 % (6 st) 4 % (2 st) 

1 7,1 % (5 st) 12 % (6 st) 

 

Hur viktig är smakaspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant. 

 

 Kvinnor Män 

5 80 % (56 st) 66 % (33 st) 

4 17,1 % (12 st) 26 % (13 st) 

3 0 % (0 st) 6 % (3 st) 

2 0 % (0 st)  0 % (0 st) 

1 2,9 % (2 st) 2 % (1 st) 

 

Skulle du kunna tänka dig att betala mer för etiskt kaffe, för att odlarna ska ha det bättre? 

 

 Kvinnor Män 

Ja 62,9 % (44 st) 36 % (18 st) 

Nej 8,5 % (6 st) 28 % (14 st) 
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Vet inte 28,6 % (20 st) 36 % (18 st) 

 

Om ja, hur mycket mer är du villig att betala? 

 

 Kvinnor (44 st) Män (18 st) 

< 5 kr 18,2 % (8 st) 11,1 % (2 st) 

5-10 kr 54,6 % (24 st) 38,9 % (7 st) 

10-20 kr 13,6 % (6 st) 33,3% (6 st) 

> 20 kr 13,6 % (6 st) 16,7 % (3 st) 
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Bilaga 4 – Detaljerad uträkning 
 

Vilka kriterier spelar störst roll vid val av kaffe? Indelning i kön och ålderskategorier. 

 

 Yngre kvinnor  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders kvinnor 
(30-50 år), 35 st 

Äldre kvinnor  
(50-60> år), 18 st 

Smak 64,7 % 65,7 % 77,8 % 

Pris 23,5 % 11,4 % 5,6 % 

Miljömärkt 5,9 % 17,1 % 5,6 % 

Rättvisemärkt 0 % 2,9 % 0 % 

Annat 5,9 % 2,9 % 11,1 % 

 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 13 st 

Äldre män  
(50-60> år), 20 st 

Smak 70,6 % 53,8 % 80 % 

Pris 11,8 % 30,8 % 15 % 

Miljömärkt 0 % 7,7 % 0 % 

Rättvisemärkt 5,9 % 0 % 5 % 

Annat 11,8 % 7,7 % 0 % 

 

 

 

Vid val av annat alternativ, vad baserar du det alternativa köpet på? Indelning i kön och 
ålderskategorier. 

 Yngre kvinnor  Medelålders kvinnor Äldre kvinnor  
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(<20-30 år), 10 st (30-50 år), 21 st (50-60> år), 11 st 

Smak 50 % (5 st) 57,2 % (12 st) 81,8 % (9 st) 

Pris 50 % (5 st) 19 % (4 st) 9,1 % (1 st) 

Miljömärkt 0 % (0 st) 19 % (4 st) 0 % (0 st) 

Rättvisemärkt 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Annat 0 % (0 st) 4,8 % (1 st) 9,1 % (1 st) 

 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 10 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 9 st 

Äldre män  
(50-60> år), 14 st 

Smak 40 % (4 st) 77,8 % (7 st) 85,7 % (12 st) 

Pris 40 % (4 st) 22,2 % (2 st) 14,3 % (2 st) 

Miljömärkt 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Rättvisemärkt 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

Annat 20 % (2 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

 

 

 

Hur viktigt är den miljömässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant.  
Uppdelat i kön och ålderskategorier.  

 

 Yngre kvinnor  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders kvinnor 
(30-50 år), 35 st 

Äldre kvinnor  
(50-60> år), 18 st 

5 11,8 % (2 st) 25,7 % (9 st) 11,1 % (2 st) 

4 5,9 % (1 st) 22,9 % (8 st) 27,8 % (5 st) 

3 29,4 % (5 st) 37,1 % (13 st) 38,9 % (7 st) 

2 35,3 % (6 st) 8,6 % (3 st) 11,1 % (2 st) 
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1 17,6 % (3 st) 5,7 % (2 st) 11,1 % (2 st) 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 13 st 

Äldre män  
(50-60> år), 20 st 

5 5,9 % (1 st) 7,8 % (1 st) 15 % (3 st) 

4 11,8 % (2 st) 15,4 % (2 st) 15 % (3 st) 

3 29,4 % (5 st) 53,8 % (7 st) 35 % (7 st) 

2 35,3 % (6 st) 0 % (0 st) 15 % (3 st) 

1 17,6 % (3 st) 23,1 % (3 st) 20 % (4 st) 

 

Hur viktigt är den rättvisemärkta aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant.  
Uppdelat i kön och ålderskategorier.  

 Yngre kvinnor  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders kvinnor 
(30-50 år), 35 st 

Äldre kvinnor  
(50-60> år), 18 st 

5 5,9 % (1 st) 17,1 % (6 st) 5,6 % (1 st) 

4 5,9 % (1 st) 17,1 % (6 st) 33,3 % (6 st) 

3 23,5 % (4 st) 48,6 % (17 st) 38,9 % (7 st) 

2 47,1 % (8 st) 11,4 % (4 st) 5,6 % (1 st) 

1 17,6 % (3 st) 5,7 % (2 st) 16,7 % (3 st) 

 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 13 st 

Äldre män  
(50-60> år), 20 st 

5 5,9 % (1 st) 0 % (0 st) 20 % (4 st) 

4 11,8 % (2 st) 7,7 % (1 st) 15 % (3 st) 

3 35,3 % (6 st) 69,2 % (9 st) 35 % (7 st) 

2 23,5 % (4 st) 0 % (0 st) 10 % (2 st) 

1 23,5 % (4 st) 23,1 % (3 st) 20 % (4 st) 
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Hur viktigt är den prismässiga aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant.  
Uppdelat i kön och ålderskategorier.  

 Yngre kvinnor  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders kvinnor 
(30-50 år), 35 st 

Äldre kvinnor  
(50-60> år), 18 st 

5 23,5 % (4 st) 22,9 % (8 st) 16,7 % (3 st) 

4 35,3 % (6 st) 31,4 % (11 st) 33,3 % (6 st) 

3 23,5 % (4 st) 40 % (14 st) 16,7 % (3 st) 

2 5,9 % (1 st) 5,7 % (2 st) 16,7 % (3 st) 

1 11,8 % (2 st) 0 % (0 st) 16,7 % (3 st) 

 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 13 st 

Äldre män  
(50-60> år), 20 st 

5 17,6 % (3 st) 15,4 % (2 st) 15 % (3 st) 

4 47,1 % (8 st) 23,1 % (3 st) 20 % (4 st) 

3 35,3 % (6 st) 38,5 % (5 st) 40 % (8 st) 

2 0 % (0 st) 7,7 % (1 st) 5 % (1 st) 

1 0 % (0 st) 15,4 % (2 st) 20 % (4 st) 

 

Hur viktigt är smak aspekten? Där 5 är viktig och 1 är helt ointressant.  
Uppdelat i kön och ålderskategorier.  

 Yngre kvinnor  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders kvinnor 
(30-50 år), 35 st 

Äldre kvinnor  
(50-60> år), 18 st 

5 76,5 % (13 st) 77,1 % (27 st) 77,8 % (14 st) 

4 17,6 % (3 st) 22,9 % (8 st) 16,7 % (3 st) 

3 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

2 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 
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1 5,9 % (1 st) 0 % (0 st) 5,6 % (1 st) 

 

 

 Yngre män  
(<20-30 år), 17 st 

Medelålders män 
(30-50 år), 13 st 

Äldre män  
(50-60> år), 20 st 

5 64,7 % (11 st) 53,8 % (7 st) 70 % (14 st) 

4 29,4 % (5 st) 38,5 % (5 st) 20 % (4 st) 

3 5,9 % (1 st) 7,7 % (1 st) 5 % (1 st) 

2 0 % (0 st) 0 % (0 st) 0 % (0 st) 

1 0 % (0 st) 0 % (0 st) 5 % (1 st) 

 

 

Hur många som druckit kaffe från 20 år till > 30 år och bytt märke? 

 Kvinnor (36 st) 51,4 % Män (28 st) 56 % 

Ja 38,9 % (14 st) 17,9 % (5 st) 

Nej 61,1 % (22 st) 82,1 % (23 st) 

 

Vilket varumärke de som aldrig bytt kaffe dricker. 

 Kvinnor (22 st) Män (23 st) 

Gevalia  63,6 % (14 st) 78,3 % (18 st) 

Zoega  18,2 % (4 st) 8,7 % (2 st) 

Löfbergs lila  18,2 % (4 st) 13 % (3 st) 

 

 


