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FÖRORD 
 
 
Denna uppsats är ett examensarbete som har skrivits vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, under våren 2006. Uppsatsen 
motsvarar tio poäng på D-nivå och är det slutgiltiga momentet i vår magisterexamen. Vår 
förhoppning med uppsatsen är bl.a. att bidra till en sann bild av hur den svenska marknaden 
ser ut för etisk märkning och de Rättvisemärkta produkterna. Arbetet med denna 
magisteruppsats har varit en givande lärdom. Processen har varit omväxlande och 
stimulerande, men stundtals också krävande. Naturligtvis finns det ett flertal människor som 
ställt upp för oss på olika sätt under skapandet av denna uppsats. 

 
 

TACK 
 
Först och främst, ett stort tack till Bo Lennstrand, vår handledare och Birgitta Olsson, 
Nordiska Detaljhandelshögskolans rektor för den handledning och inspiration vi fått. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till våra respondenter som genom att ge oss lite av sin 
värdefulla tid och en inblick i deras organisationer, erfarenheter och vanor har möjliggjort för 
oss att genomföra denna uppsats; 
 
Ingemar Hjelm från Coop Norden   
Maria Jonsson från Kung Markatta  
Linda Årud från SACKEUS 
Ina Blind från Rättvis Handel Världsbutikerna 
Måns Falck från Cajsa Warg 
Sara Engström från Systembolaget  
och våra fyra konsumenter Charlotte Hedin, Clas Green, Jonas Silvergren och Cecilia Berg 
  
Vi vill även passa på att rikta ett tack till de opponenter som vid olika seminarier på Nordiska 
Detaljhandelslinjen läst och gett synpunkter på vårt arbete. 
 

Tack! 
 

Malin Barkman     Sheila Cossa Bucuane 

malinbarkman@spray.se    sheila.cossa@gmail.com 

 

 
 



Hur ser den svenska marknaden ut för Rättvisemärkta produkter? 
 

 
 

 2 

SAMMANFATTNING 
 

Rättvisemärkning är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. 
Märkningen grundar sig i ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och 
demokratisk utveckling i länder där produkter framställs enligt garantier för Rättvisemärkt. 
Denna magisteruppsats är en studie av marknaden för Rättvisemärkt i Sverige, med syfte att 
belysa hur den rådande marknaden för Rättvisemärkta varor ser ut samt få en djupare 
förståelse för hur rättvist handlade varor kan få en starkare ställning i Sverige. Märket 
Rättvisemärkt kan klassificeras som ett ingrediensvarumärke, vilket innebär att det skall 
fungera som en unik ingrediens i en produkt, det vill säga i värdvarumärket. Flera utav de 
företag som intervjuade i undersökningen uppgav till exempel att Rättvisemärkt bidrar till att 
stärka företags varumärke eftersom det signalerar till konsumenterna att företaget tar hänsyn 
till sin omvärld. 
 
Attitydsmätningar genomförda i såväl Sverige som andra europeiska länder visar att en 
betydande andel av dagens konsumenter säger sig var villiga att ta hänsyn till etiska aspekter, 
exempelvis arbetsförhållanden i produktionsländer, i sin konsumtion. En av 
grundförutsättningarna är dock att Rättvisemärkta produkter är lättillgängliga, viket de i 
jämförelse med exempelvis miljömärkta varor ännu inte är.  Förhållandevis få detaljister 
erbjuder Rättvisemärkta alternativ i sitt produktsortiment. Det finns flera faktorer som både 
teoretiker och deltagare i den empiriska undersökningen av arbetet anser hämna utvecklingen 
av Rättvisemärkt. Ett av dessa är svårigheten för leverantörer och detaljister att köpa in stora 
volymer eftersom producenterna är få och oftast små. Dessutom saknas ett brett utbud av 
Rättvisemärkta varor, vilket gör det svårare för konsumenten att vara konsekvent i sin etiska 
konsumtion. Vidare är det betydligt svårare för detaljister att kontrollera de Rättvisemärkta 
produkternas kostnader. Detta kan tänkas ha en avskräckande effekt för många företag med 
anledning av den hårda konkurrensen på detaljhandelsmarknaden.  
 
Problematiken tycks dock inte enbart ligga i tillgängligheten. Det verkar föreligga ett gap 
mellan den potentiella efterfrågan och den faktiska försäljningen. Att döma av resultaten i 
den, av författarna genomförda undersökningen verkar medelkonsumenten sakna ett tydligt 
och konkret budskap för varumärket.  Om värdet i Rättvisemärkt inte är tydligt för 
konsumenten och priset generellt är högre än konventionella varor, blir det av naturliga skäl 
lättare för konsumenten att välja andra alternativ. Detta tyder på att Fair-Trade organisationer 
i landet inte fullt lyckats informera om och marknadsföra Rättvisemärkt i den mån det behövs. 
En anledning till detta kan vara att dessa organisationer generellt har mindre resurser än 
vanliga företag. De stora detaljisterna har resurserna, men prioriterar inte marknadsföring av 
Rättvisemärkta produkter. Vi tror därmed att organisationer som arbetar för att främja 
Rättvisemärkta varor och rättvist handlade varor överlag måste arbeta mer utifrån de 
spelregler som råder på den svenska marknaden, men samtidigt bibehålla trovärdigheten i 
varumärkets kärna. 
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1. INLEDNING 
 

 första kapitlet redogörs det för läsaren om varför vi valde att behandla just etisk märkning på den 

svenska marknaden som ämne för vår magistertuppsats. Vidare presenteras även uppsatsens 

problemformulering och syfte, som legat till grund för uppsatsen innehåll. Avslutningsvis redogör vi för 
de avgränsningar vi valt att göra, samt uppsatsens disposition. 

 

 1.1. Ämnesval  
 
De flesta av oss känner vid detta laget igen KRAV-märket eller svanenmärket på produkter i 
butikshyllan och vet dess betydelse. Men hur många bryr sig egentligen om de sociala 
förhållandena som råder hos de individer som producerar vårt morgonkaffe eller våra snygga 
trendiga kläder? Den etiska aspekten av västvärldens handel med utvecklingsländer har under 
senare år fått allt större uppmärksamhet av medier, organisationer och av konsumenter. 
Exempelvis har det växt fram allt fler organisationer i världen som arbetar för en rättvis 
handel. I Sverige har vi bland annat organisationerna ”Rättvisemärkt” och ”världsbutikerna 
för Rättvis Handel”.  
 
Enligt en artikelserie i Dagens Handel (2006) är debatten idag het kring handelsföretagens 
sociala ansvar, även kallat CSR, Corporate Social Responsability. Det finns kritiker som 
argumenterar emot CSR och menar att företag som tar hänsyn till miljön eller sociala aspekter 
i produktionen presterar sämre. Detta menar de resulterar i en sämre tillväxt i hela 
samhällsekonomin och innebär därmed att dessa företag sviker sin viktigaste samhällsroll som 
är att vara tillväxtgenerator. Andra menar dock att det finns affärsmässiga fördelar med ett 
aktivt socialt ansvarstagande. Exempelvis ökar företag som tar socialt ansvar sin 
konkurrenskraft genom att de har ett nära samarbete med sina leverantörer och får god 
kunskap om dem. David Abresparr från Svensk Handel säger i en artikel att sådana företag får 
en bättre förutsättning att stärka sitt varumärke, men också en bättre kontroll över risker 
såsom exempelvis finansiella risker eller kundernas attityder till företaget. (Abresparr, 2006) 
 
Rättvisemärkning är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter.  
Konsumenter som väljer att handla Rättvisemärkta produkter bidrar enligt organisationen 
Rättvisemärkt i Sverige AB till att invånare i fattigare delar av världen får en bättre tillvaro. 
Att sälja och konsumera rättvisemärkt innebär således att ta ett socialt ansvar genom följande: 

• Man ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför  
• Man motverkar barnarbete  

• Man uppmuntrar ekologiskt odlande  

• Man främjar organisationsrätten och demokratin  
• Man motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro  

• Man får produkter med god smak och av hög kvalité. (www.rattvisemarkt.se) 

Denna magisteruppsats avser behandla etisk märkning i detaljhandeln samt rättvis handel som 
fenomen ur ett företagsekonomiskt perspektiv där konsumentintresse och försäljningsintresset 
är största fokus. 
 

I 
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“Det kostar att inte ta hänsyn till andra, eftersom det minskar vad vi har att leva för.” 

/D. Schmidtzs (www.ethos.se) 
 

1.2. Problemdiskussion  
 
Allt fler konsumenter i västvärlden verkar tycka att multinationella företag bär ett moraliskt 
ansvar för att tillämpa samma höga standard utomlands som i hemlandet. Rättvis handel är ett 
växande fenomen i västvärlden och drivkraften för denna är enligt Nycander (1999) att 
människor uppfattar den befintliga världshandeln som orättvis på flera sätt. Förekomsten av 
barnarbete i exportproduktionen i U-länderna anses vara den aspekt av rättvis handel som 
engagerar västvärldens konsumenter allra mest. Kanske beror detta på att just barnarbete är 
den fråga som mest uppmärksamma i medierna.  
 
Konsumenternas val står i centrum för rättvis handel eftersom Fair Trade i mångt och mycket 
handlar om att påverka världen genom konsumentmakt. Konsumenterna är ju faktiskt de som 
väljer vad de skall köpa och konsumera. För ökad import av varor som klassas som rättvist 
handlade krävs det att konsumenter är beredda att betala ett högre pris för Rättvisemärkta 
produkter än för varor i den konventionella handeln. Det finns undersökningar, bland annat en 
gjord av Boulstridge och Carrigan (2000) som tyder på att dagens konsumenter är villiga att ta 
hänsyn till etiska aspekter, såsom arbetsförhållanden för producenter i tredje världen, i sin 
konsumtion (Carrigan och Attalla, 2001). Dock förutsätter detta att de Rättvisemärkta varorna 
är lättillgängliga, vilket de i jämförelse med miljömärkta varor inte är i samma utsträckning. 
Men problematiken verkar sträcka sig bortanför produkternas tillgänglighet på 
handelmarknaden. Det finns flera studier som pekar på att det föreligger ett gap mellan vad 
konsumenter säger att de skall göra, eller är villiga att göra, och vad de faktiskt gör. Bland 
annat Nycander (1999) säger att den potentiella efterfrågan av rättvist handlade produkter är 
större än den faktiska försäljningen. Författaren menar att det är efterfrågan som begränsar 
tillväxten av dessa varor.       
 
Även Nichols (2004) anser att det finns ett gap mellan konsumenternas attityder gentemot 
Rättvisemärkta produkter och deras faktiska köpbeteende.  Kanske säger många konsumenter 
som deltar i undersökningar att de gärna betalar för etiskt producerade och handlade varor, 
därför att det anses vara det enda ”rätta” att säga. Vem vill egentligen erkänna att de 
egentligen är för upptagna av sig själva, sina liv och sin omedelbara tillfredställelse, än av att 
människor i något avlägset land arbetar 12 timmar om dagen för minimilöner och utan några 
fackliga rättigheter för att man skall ha råd att konsumera mer?  Nä… det är nog inte så 
många av oss som vill associeras med den sanningen, därför väljer vi att försköna den.  Dock 
visar siffror från bland annat Föreningen för Rättvisemärkt på att konsumtionen av 
Rättvisemärkta varor i Sverige ökar, om än långsammare än i exempelvis Holland och 
England. Kanske behöver budskapet till konsumenterna göras tydligare för att den outnyttjade 
försäljningspotentialen skall kunna förverkligas.  
 
Tillväxten av Rättvisemärkta varor samt en ökad efterfrågan kan tänkas innebära en utmaning 
för detaljister och för kundrelationer med dessa produkter. Enligt Jones et al. (2003) finns det 
en rad barriärer kopplade till försörjningskedjan. Bland annat pekar författaren på att 
detaljister har svårigheter att hitta ett brett utbud av Rättvisemärkta produkter. Detta beror 
enligt honom dels på att det fortfarande är problematiskt att finna adekvata leverantörer som 
kan förse detaljisterna med önskad mängd och bredd av produkter på regelbunden basis. Ett 
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annat problem som författaren tar upp är den sämre logistiken som ofta råder mellan 
detaljister i västvärlden och de generellt små producenterna till rättvisemärkta produkter, i 
form av exempelvis dåliga transportvägar till avlägsna områden. (Jones et al. 2003) 
 
Ett annat stort problem som detaljister upplever kopplat till försörjningskedjan är att det är 
svårare att styra och kontrollera de Rättvisemärkta produkternas kostnader, vilket kan verka 
avskräckande för många detaljister på grund av den hårda konkurrensen på 
detaljhandelsmarknaden. Vidare innebär Rättvisemärkningen att detaljister måste upprätta 
procedurer och mekanismer för spårning och kontroll av dessa produkter längs hela 
försörjningskedjan för att säkerställa att varorna kan klassas som Rättvisemärkta. (Jones et al., 
2003) 
 
Jones et al. (2003) diskuterar också en rad problem som finns kopplade till marknadsföringen 
av Fair Trade produkter. Generellt har de organisationer som arbetar för att främja rättvis 
handel och världsbutikerna begränsade resurser för marknadsföring av Rättvisemärkta 
produkter. Dock är den marknadsföring som de gör alltid konsistent. De stora detaljisterna 
däremot har resurser, men prioriterar och andra sidan inte marknadsföring av sådana varor. 
Rättvisemärkt och dess etiska märkning av produkter får istället agera som ett 
ingrediensvarumärke på de större varumärkena och samarbeta med produktleverantörerna.  
För att ingrediensvarumärkning ska främja de stora varumärkena måste Rättvisemärkt ge 
dem, vad kunderna anser vara ett mervärde. De två produkterna kan med ett lyckosamt 
samarbete bidra till att både Rättvisemärkt och dess värdvarumärke blir starkare och mer 
synliga på marknaden. Anledningen till detta verkar vara att Rättvisemärkta produkter i 
dagsläget täcker en väldigt liten yta av butikshyllorna och därmed bidrar minimalt till den 
totala försäljningen, särskilt eftersom Rättvisemärkta varor vanligtvis säljs till ett 
premiumpris. Det faktum att Fair Trade produkter är dyrare än konventionella produkter kan 
enligt författaren anses vara ett problem för de detaljister som har priset som främsta 
konkurrensfaktor, exempelvis lågpriskedjorna. Samtidigt kan en ökad fokus på 
Rättvisemärkta produkter vara ett sätt för vissa detaljister att nischa sig inom ett relativt nytt 
område och på så sätt bredda sin marknadsmix. (Ibid.) 
 

1.3. Frågeställning 
 
Med utgångspunkt i ovanstående problemområde lyder frågeställningen för denna 
magisteruppsats följande: 
 
Hur ser den svenska marknaden ut för Rättvisemärkta produkter? 

1.4. Syfte 
 
Vårt syfte med denna magisteruppsats är att belysa hur marknaden ser ut för Rättvisemärkta 
varor i Sverige samt få en djupare förståelse för hur rättvist handlade varor kan få en starkare 
ställning på den svenska detaljhandelsmarknaden. Dessa syften uppnås dels genom studier av 
forskningsrapporter om rättvis handel och etisk konsumtion samt litteratur som behandlar 
ingrediensvarumärkning. Vidare har vi genomfört en empirisk undersökning bland diverse 
olika intressenter på den svenska marknaden som vi anser vara relevanta för att hjälpa oss att 
besvara undersökningsfrågan 
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1.5. Definitioner 
 
Världsbutik: En marknadsplats för hantverk och livsmedel från generellt småskaliga 
producenter i Syd. Världsbutikerna verkar genom försäljning av varor enligt kriterierna för 
rättvis handel, informationsspridning samt opinionsbildning, för en ökad medvetenhet om 
rättvis handel. 
 
Rättvisemärkt: Etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. 
 
Fair Trade: Engelskt uttryck på rättvis handel. Även den internationella motsvarigheten till 
Rättvisemärkt. 
 
Ingrediensvarumärkning: En allians mellan två varumärken. Ingrediensvarumärket 
appliceras på värdvarumärket och fungerar som en ingrediens på produkten. Syftet med 
ingrediensvarumärkningen är att skapa differentiering och konkurrenskraft. 
Ingrediensvarumärket är inte ett självständigt varumärke. Det måste samarbeta med ett annat 
varumärke för att existera. (Uggla, 2001) Den engelska översättningen på 
ingrediensvarumärke är ingredient brand. 
 
Värdvarumärke: Är det varumärke som ingrediensvarumärket appliceras på. 
Värdvarumärket är ett självständigt varumärke även utan ingrediensvarumärket. Ordet, 
värdvarumärke, är en egen direktöversättning av det engelska ordet, hostbrand. 
 
Co-branding: Skillnaden mellan co-brand och ingrediensvarumärke är att vid ett co-
brandsamarbete är det två självständiga varor som slår ihop sina varumärken i vissa produkter 
(Apéria och Back, 2004). 

 

1.6. Disposition 
 
Kapitel 1  Inledningen till uppsatsen beskriver i korta drag grunden för uppsatsen. 
 

Kapitel 2  Metodavsnittet redogör för hur arbetsgruppen har gått till väga med uppsatsen, 
 hur intervjuerna är genomförda samt hur material till uppsatsen har samlats in. 
 

Kapitel 3  Bakgrund och historik beskriver vad rättvis handel är, vad Rättvisemärkt innebär 
 och hur märkets historia ser ut. I detta kapitel beskrivs även hur Rättvisemärkt är 
 som varumärke och framförallt som ingrediensvarumärke. 
 

Kapitel 4  Detta avsnitt behandlar den teori och den forskning som arbetsgruppen använt 
 sig av för att löpande kunna förstå och bearbeta undersökningarnas resultat. 
 Teorierna i denna uppsats bygger på den etiska konsumenten, 
 ingrediensvarumärkning,  symbolik och budskapsöverföring, etisk märkning 
 och slutligen Rättvisemärkt och produktutveckling.  
 

Kapitel 5  Empiriavsnittet består av presentation av de respondenter och organisationer 
 som deltagit i den empiriska studien. I detta kapitel redovisas intervjuerna i 
 sammanställd form. 
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Kapitel 6  Analysavsnittet består av en analys av intervjuerna och teoretiskt förankrade 
 kommentarer. 
 

Kapitel 7  Uppsatsen avslutas med de diskussioner och slutsatser som arbetsgruppen har 
 kommit fram till under arbetets gång. Avslutningsvis ges några 
 rekommendationer och förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. METOD 
 

etod kan beskrivas som det tillvägagångssätt som forskaren väljer att tillämpa. I detta avsnitt 

redogör vi för de valda metoderna som kommer att användas för att besvara 

problemformuleringen samt uppnå vårt syfte. 

 

 
Fenomenet rättvis handel och konsumtionen av Fair-Trade produkter är enligt vår uppfattning 
komplext eftersom det omfattar en bredd av aspekter såsom arbetsförhållanden i U-länder, 
tillgången till adekvata leverantörer, konsumenternas köpbeteende med mera. Vårt mål är 
därför att försöka skapa ökad förståelse för ämnet snarare än att studiens resultat skall vara 
generaliserbara, därav anser vi att ett tolkande synsätt är att föredra. Vidare är vi medvetna om 
att vår tolkning av verkligheten kan vara färgad av diverse faktorer som exempelvis vår egna 
förförståelse, värderingar samt de teorier vi tagit del av från litteraturen. 
 
För att få en helhetstäckande bild av marknaden för Rättvisemärkta varor i Sverige är det 
kanske nödvändigt att betrakta ämnet ur såväl ett företagsperspektiv som ur ett 
konsumentperspektiv. På grund tidsbegränsning har vi dock inte haft någon möjlighet att i 
denna studie fullt ut anta båda perspektiven. Eftersom ett konsumentperspektiv är betydligt 
mer resurskrävande har gruppen valt att utforma den empiriska undersökningen med större 
fokus på ett företagsperspektiv. 
 

2.1. Vår metodansats 
 
Den empiriska undersökningen i uppsatsen speglas i mångt och mycket av vår teoretiska 
referensram. Dock var syftet inte att utforma undersökningen för att verifiera eller falsifiera 
en befintlig teori eller hypotes. Men då vi redan plockat ut större delen av de teorier som vi 
ansåg vara väsentliga för uppsatsens problemformulering och syfte var en helt och hållet 
induktiv ansats inte heller att föredra. Därmed har vi valt anta en abduktiv ansats där det råder 
ett samspel mellan empiri och teori, vid vilket båda successivt omtolkas i skenet av varandra. 
Detta innebär således att det empiriska materialet utvecklades under hela arbetets gång och att 
teorin justerades och förfinades parallellt. Denna metodansats innebär att vi som författare 
främst har utgått från empirisk fakta, men har dock inte avvisat teoretiska föreställningar. Det 
som enligt litteraturen är utmärkande för abduktionen är dess betoning på förståelse samt på 
tolkning av empiriska fall. Tolkningen bör sedan bestyrkas genom nya iakttagelser eller fall. 
Metoden blir på så sätt en slags kombination av den deduktiva och den induktiva metoden. 
Analysen av empirin kan kombineras med, eller skildras av, tidigare teori i litteraturen och 
verka som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse. (Andersen, 1994) 
 

2.2. Vårt val av undersökningsstrategi 
 
Eftersom vi inte anser oss ha något större behov av kvantifierbar data för att besvara den 
uppställda frågeställningen har undersökningen genomförts med en kvalitativ metod. Denna 
ger ett bredare perspektiv, en grundlig förståelse samt en helhetssyn på gruppens valda 
problemområde. Vidare förutsätter tillämpningen av ett tolkande synsätt att den empiriska 
undersökningen är av kvalitativ art. 

M 
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2.3. Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in den empiriska datan genomfördes intervjuer, närmare bestämt 
semistrukturerade intervjuer. Enligt Saunders et al. (2003) har semistrukturerade intervjuer en 
låg grad av standardisering eller är helt ostandardiserade, vilket innebär att intervjuaren har en 
lista med teman eller frågor som ska täckas, men frågorna ställs i den ordning som är lämplig 
för den specifika respondenten. Vi har strävat efter att samtliga intervjuer skulle anta en 
samtalskaraktär, med öppna frågor och där respondenten gavs möjlighet att utveckla sina svar. 
Vidare har frågorna varierat något beroende på objektet för intervjun samt hur intervjun vid 
varje tillfälle utspelats 
 
Eftersom access till organisationer och företag kan visa sig vara något utav ett problem vid 
undersökningar på grund av faktorer som tidsbrist och annat, har vi valt att ge samtliga 
företag som tagits kontakt med möjligheten att genomföra intervjuer via telefon och E-post. 
Dock har vi poängterat att personliga möten var att föredra. 
 

2.4. Urval 
 
Den empiriska undersökningen gjordes utifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär 
att vi själva valde de företag och organisationer som skulle delta i studien utifrån den 
tillgängliga accessen. Urvalet tillåter därmed inte någon statistisk jämförelse eller analys. 
(Saunders et al., 2003) Eftersom det i dagsläget finns ett relativt begränsat antal organisationer 
i Sverige och företag som arbetar med eller för Rättvisemärkt kontaktade vi så många som 
möjligt. Flertalet av dem, däribland Föreningen för Rättvisemärkt avböjde att delta i 
undersökningen. Vi har därmed inte fått med alla de organisationer som vi hade önskat, dock 
har vi strävat efter att få en så bred bas av intervjuobjekt som möjligt för att kunna täcka 
många tänkbara aspekter av undersökningsfrågan. Resultatet blev att vi genomförde intervjuer 
med följande parter: Intresseorganisationer, detaljister, produktleverantörer, samt 
konsumenter. 
 
Även de konsumenter som deltar i studien har valts utifrån deras vilja och möjlighet att delta i 
längre samtal med arbetsgruppen. Vidare var vår intension att fånga både befintliga och 
potentiella konsumenter av Rättvisemärkta varor. Detta för att kunna få en bredare bild av 
människors uppfattningar om rättvist handlade varor och etisk konsumtion. 
 

2.5. Litteraturstudier och andra källor 
 
Sökandet av litteratur, artiklar och rapporter har i första hand genomförts vid Stockholms 
Stadsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek samt i databaser såsom Business Source 
Premier, Emerald Fulltext m.fl. Dessa källor uppfattas som tillitliga. De presenterar även till 
stor del den forskningsfront som är viktigt för studien och dess relevans. Resultatet av 
litteraturstudien redovisas i teorikapitlet som ligger till grund för den teoretiska 
referensramen. 
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2.6. Tillvägagångssätt 
 
Då det finns många aspekter som påverkar hur markanden för ett varumärke eller en produkt 
ser ut ansåg vi det vara nödvändigt att intervjua så många olika nyckelintressenter som 
möjligt. Inledningsvis hade vi tänkt intervjua Fair Trade-organisationer, detaljister och 
konsumenter. Efter samtal med vår handledare kom vi dock överrens om att även intervjua 
några produktleverantörer eftersom vi trodde att det skulle bidra till en mer nyanserad bild av 
verkligheten. Det vi såg som mest relevant för undersökningen var följaktligen att göra 
intervjuer med organisationer som arbetar för etisk handel, detaljister som säljer 
Rättvisemärkta produkter, produktleverantörer av Rättvisemärkta produkter och konsumenter. 
Bland annat har en intervju gjorts med en intresseorganisation som aktivt arbetar för att 
främja rättvis handels och Rättvisemärkta varor i Sverige, Världsbutikerna för rättvis handel. 
Detta för att vi tror att de kan bidra med värdefull information om utvecklingen av 
Rättvisemärkta produkter i Sverige i jämförelse med andra länder såsom Holland och 
Storbritannien (Rignell, 2002). Vi var också intresserade av att få en närmare inblick på dessa 
organisationers strategier för att framhålla Fair Trade varor på den svenska marknaden.  

 
Vidare har vi intervjuat detaljister och produktleverantörer som tillhandahåller Rättvisemärkta 
varor, såsom Coop, Systembolaget, Cajsa Warg, Kung Markatta och Sackeus. Intervjuer med 
detaljisterna syftar till att belysa de utmaningar som de upplever med att erbjuda Fair-Trade 
produkter i sitt sortiment men också vilka eventuella möjligheter som denna typ av varor kan 
medföra på detaljhandelsmarknaden. Syftet med att intervjua produktleverantörerna var att 
skapa en bild av vilken betydelse samarbetet har mellan en känd produkt och Rättvisemärkt 
som varumärke.  
 
Arbetsgruppen har även intervjuat fyra konsumenter för att diskutera deras intresse för och 
köpvanor av Rättvisemärkta varor. Detta med anledning av att konsumenter i grund och 
botten är de som faktiskt har den största makten att driva utvecklingen av rättvis handel 
framåt genom att ställa högre krav på företagen samt genom sina konsumtionsmönster. 
Samtliga intervjuer med konsumenterna genomfördes enskilt och personligen på 
respondenternas hemmaplan. Då ämnet kan anses vara av känslig karaktär var det ytterst 
viktigt för oss att respondenterna kändes sig så bekväma som möjligt för att kunna bidra med 
så sanningsenlig information som möjligt. Vid varje intervjutillfälle inledde vi samtalet med 
att berätta lite mer utförligt vad vi gjorde och vad undersökningen syftade till. Vi lät också 
samtliga respondenter berätta lite allmänt om vad de visste om Rättvisemärkt och vad de 
trodde att det innebar. Detta för att säkerställa att de hade någorlunda korrekt uppfattning av 
varumärket för att kunna besvara frågorna i samtalet.  
 
Arbetsgruppen hade även ambitionen om att få genomföra en empirisk studie med media, 
eftersom vi såg en kunnig journalist som en värdefull part i undersökningen. Att även hitta 
annan expertis inom ämnet från annat håll, så som t.ex. en insatt journalist, såg vi som ett 
eventuellt extra bidrag till större klarhet i vår undersökning. Dock var detta en önskan som var 
en aning problematisk eftersom de journalister vi kontaktade inte ville delta eller utlysa sig 
själva till experter inom ämnet. I stället fick vi nöja oss med sekundärdata från media där 
dessa journalister skrivit om ämnet. 
 
Intervjuerna med organisationerna och företagen genomfördes genom samtal eller E-post. Vår 
ambition från början var att kunna genomföra i stort sett alla intervjuer personligen, men 
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eftersom det var så många olika parter som skulle delta i undersökningen insåg vi så 
småningom att detta kanske skulle vara väldigt svårt då flertalet utav intervjuobjekten har 
säten i andra orter i Sverige. Mycket tid gick åt att jaga organisationer och företag samt få 
kontakt med lämpiga personer. I slutändan lät vi därför respondenterna själva välja hur de 
ville genomföra intervjun. Vi blev även här överraskade över den entusiasm som många utav 
respondenterna kände inför att dela med sig av sina erfarenheter och sina tankar kring 
Rättvisemärkt i Sverige. I flera utav samtalen fick vi fram betydligt mer information än vi 
kunde använda i denna uppsats och nya frågor och tankar växte under varje intervjutillfälle. 
Några enstaka företag hade dock inte möjligheten att besvara alla frågor eftersom de ansåg sig 
sakna tillräckligt mycket kompetens kring ämnet för att kunna ge adekvata svar eller också för 
att vissa aspekter ännu inte blivit aktuelle i organisationen. Exempelvis har systembolaget 
introducerat Rättvisemärkta viner i sittsortiment för bara några månader sedan och befann sig 
därför bara i inledningsstadiet av samarbetet med Rättvisemärkt som varumärke. Därmed 
fanns vissa aspekter som de ännu inte kunna identifiera och därför heller inte kunde prata om. 
 
Frågorna till samtliga intervjuer bearbetades fram under cirka tre veckors tid. Vi försökte i 
den mån det gick att formulera frågor som inte ledde in respondenterna i ett specifikt 
svarsalternativ. Vissa utav frågorna är dessutom likartade, vilket syftade till att se om 
respondenterna skulle ge oss helt nya svar och bidra med nya aspekter till ämnet. Vårt mål var 
att försöka skapa en dialog där utrymme gavs för diskussion, reflektion och eventuellt nya 
frågor. Vi satte därför inte heller en tidsbegränsning för varje enskild intervju. 
 
Då vi utfört all empiri analyseras de samtal och intervjuer som genomförts. Den första fasen i 
analysen är vad Saunders et al. (2003) kallar för att hitta relaterade och utvecklande 
kategorier. Vi såg över de intervjuer som utförts och försökte finna liknande svar hos 
respondenterna som kunde sammanföras i kategorier. Att sammanföra informationen från 
intervjuerna i kategorierna kan bidra till nya insikter och bidra till nya aspekter. Dessa nya 
insikter och kategorier bidrar till analysen av intervjumaterialet. (Saunders, 2003) 
 
Efter att vi sett över den empirin vi samlat och delat upp den i kategorier börjar vi 
vidareanalysera materialet med hjälp av den teori och forskningsfront som uppsatsen 
innehåller. Med hjälp av teorierna och forskningsfronten kan vi i analysen få bättre förståelse 
för frågeställningen kring, hur marknaden ser ut för Rättvisemärkta produkter. 
 

2.7. Kritik av metod  
För att en uppsats skall erhålla en viss vetenskaplig tyngd är det viktigt att de empiriska 
undersökningarna såväl som de teorier som använd är så tillförlitliga som möjligt. Det finns 
olika tekniker som kan användas för att mäta och illustrera trovärdigheten i en rapport, 
däribland reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar på graden av pålitlighet i de mätningar 
som genomförts. Detta innebär att två eller flera test skall kunna genomföras oberoende av 
varandra och ge mer eller mindre samma resultat. Validitet däremot mäter informationens 
giltighet. (Abnor och Bjerke, 1994) Att uppnå hög reliabilitet vid kvalitativ metod är väldigt 
svårt. Sannolikheten för hög reliabilitet kan dock ökas genom att intervjuerna utförs under 
liknande omständigheter. Eftersom vi strävat efter att täcka så många olika intressenter som 
möjligt i undersökningen har vi dock inte haft möjlighet att genomföra alla intervjuer på 
samma sätt. Däremot har samtliga respondenter fått samma bakgrundsinformation om 
undersökningen och respondenter inom samma kategori, exempelvis produktleverantörer, har 
fått besvara samma frågor. Vid de personliga intervjuerna har en diktafon använts för att 
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säkerställa att all information kom med. Eftersom vi inte kunde spela in telefonintervjuerna 
såg vi till att sammanställa de anteckningar som förts direkt efter intervjun, medan 
informationen fortfarande var färsk. Vid behov stämde vi sedan av dem med respondenten 
med ytterliggare telefonsamtal. Inför varje telefonintervju gavs dessutom respondenterna 
möjlighet att förbereda sig i och med att frågorna skickade till dem i god tid. Detta för att 
respondenterna skulle kunna bidra med så korrekta och genomtänkta svar som möjligt.  
 
Enligt Abnor och Bjerke (1994) syftar begreppet validitet till att mäta överrensstämmelsen 
mellan problemställningen och insamlad data. En viktig faktor för validiteten i en 
undersökning är hur samspelet mellan intervjuaren och respondenten fungerar. Om 
respondenten missuppfattar frågan och svarar felaktigt eller helt enkelt saknar rätt kunskap för 
att kunna ge tillfredställande svar, sjunker validiteten i undersökningen.  (Ibid.) Dessa faktorer 
kan vara aktuella vid framförallt telefonintervjuer eftersom ett samspel mellan intervjuaren 
och respondenten saknas. Om respondenten exempelvis missuppfattar eller inte förstår något 
finns inte intervjuaren där för att tydliggöra frågan. Risken finns därför att svaren inte är fullt 
korrekt eller i vissa fall uteblir. Därför har vi strävat efter att följa upp samtliga mail-
intervjuer med ett telefonsamtal. Vidare har vi noterat att respondenter som besvarar frågor 
via mail tenderar att ge kortare svar eftersom ingen riktig dialog skapas. Detta kan medföra att 
vi går miste om intressant information som eventuellt skulle bidra med andra vinklar till 
problemet. 
 
Vid intervjuer finns också risken för att ställa ledande frågor, trots att vi har strävat efter att 
formulera så öppna frågor som möjligt, men samtidigt bibehålla någons slags struktur. Detta 
”bias”, eller fel, innebär att det sättet på vilket frågorna ställs speglar vilka svar som förväntas, 
vilket kan bero på den inställning som intervjuaren har till det ämne som står i fokus. Vi vill 
därför poängtera att vi är medvetna om att vår förförståelse samt våra egna uppfattningar om 
ämnet, erfarenheter och intryck oundvikligen har präglat denna studie. Dock ser vi inte det 
som något direkt negativt för uppsatsens resultat, men vi försöker däremot bibehålla ett 
kritiskt förhållningssätt till all information som vi har tagit del av.  
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3. BAKGRUND OCH HISTORIK 
 

detta kapitel presenteras bakgrundsinformation om aspekter och begrepp relaterade till rapportens 

frågeställning. Inledningsvis följer olika definitioner av rättvis handel som fenomen. Därefter ges en kort 

beskrivning av bland annat etisk märkning samt utvecklingen av rättvis handel och etisk konsumtion. 
Vidare beskrivs även hur Rättvisemärkt fungerar som ingrediensvarumärke. 

 

3.1. Vad är rättvis handel? 
 
Arbetet med rättvis handel inleddes på 1950-talet när några missions- och u- 
hjälporganisationer började importera hantverksprodukter, socker och kaffe. Rörelsen fick sitt 
startskott i Holland och England, men spred sig så småningom till resten av västvärlden. Idag 
säljs varor som klassas som rättvist handlade både i specialbutiker, så kallade världsbutiker, 
och i snabbköp. Grundtanken i rättvis handel är att upprätthålla en jämlik relation och respekt 
mellan producenterna i ”syd” och importörerna i ”nord”. (Nycander, 1999) Det finns enligt 
Jones et al. (2003) ett flertal olika definitioner på rättvis handel, eller Fair Trade som är den 
internationella benämningen. Hans Rignell (2002) tar i sin bok upp följande tre definitioner: 
 

1. Rättvis handel är ett alternativ till konventionell internationell handel. Det är ett 
handelssamarbete med målet att skapa och upprätthålla en hållbar utveckling för 
missgynnade producenter. Detta skall uppnås genom dels bättre handelsvillkor, dels 
genom ökad medvetenhet kring rättvis handel genom folkbildnings- och folkarbete. 

 
2. Rättvis handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och 

konsumenter med syfte att förbättra situationen för producenter, att öka deras tillgång 
till marknader och att arbeta för en hållbar utveckling. Tanken är att rättvis handel 
skall ge producenter möjlighet att förbättra sin levnadsstandard och sina 
arbetsförhållanden  

 
3. Rättvis handel är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som 

verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel strävar efter en hållbar utvecklig 
genom att erbjuda bättre handelsvillor och garantera rättigheter för producenter och 
arbetare. 

 
Marknaden för rättvis handel utgör cirka 0.01 procent av den totala världsmarknaden. Kaffe är 
den största varan inom rättvis handel. Av den totala årsproduktionen på cirka sex miljoner ton 
kaffebönor omfattas ungefär 20 000 ton av rättvis handel. Tre länder i Europa står för mer än 
70 procent av den totala kaffeförsäljningen inom rättvis handel: Tyskland, Holland och 
Storbritannien. En stor del av de produkter som omfattas av rättvis handel säljs fortfarande 
utan en Rättvisemärkning. Vad gäller marknadsandelar för Rättvisemärkta produkter i olika 
länder har Holland och Schweiz kommit längst. I Sverige står försäljningen av Rättvisemärkta 
produkter för drygt 80 procent av den totala försäljningen av varor som säljs inom ramen för 
rättvis handel. (Rignell, 2002) 

I 
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3.2. Historisk utveckling av rättvis handel och etisk konsumtion  
 
Rättvis handel är en folkrörelse som vuxit fram genom ideella och idéedrivna organisationers 
arbete. Rörelsens historia går tillbaka till en mängd olika studiecirklar och seminarier om 
skuldkris, bistånds och utvecklingspolitik, multinationella företag mm. Importen av varor som 
ligger inom ramen för rättvis handel uppstod i slutet av 50-talet i England och Holland. 
Inledningsvis importerades främst konsthantverk från missionsprojekt och rörsocker. I mitten 
av 60-talet bildades importorganisationer och 1967 öppnades den första butiken för så kallad 
”solidarisk import” – Afro-Art i Stockholm. (Nycander, 1999) 
 
Importen av rättvist handlade produkter bygger enligt Nycander (1999) på att konsumenterna 
är beredda att betala ett högre pris för rättvist handlade varor. Detta innebär att konsumenterna 
frivilligt betalar för några av de kostnader som de i vanliga fall inte behöver betala eftersom 
lagstiftningen i produktionsländerna brister på dessa områden eller är helt obefintlig. Rörelsen 
för rättvis handel har från allra första början haft ambitionen att upprätthålla en jämlik relation 
och respekt mellan producenter i fattiga länder och importörer och konsumenter i västvärlden. 
Vidare strävar rörelsen efter att göra distributionskedjan så kort som möjligt. Detta för att 
mellanhänder inte skall ta för stor del av vinsten, men också för att konsumenterna skall 
kunna få en bild av hur och i vilket sammanhang varorna produceras. (Ibid.) 
 
Strong (1999) identifierade på 1990-talet i rapporten ”Features contributing to the growth of 

ethical consumerism” fem bidragande faktorerna till utvecklingen av etisk konsumtion. Den 
första grundläggande faktorn var enligt Strong (1999) att allt fler konsumenter under denna 
tidsepok var omtänksamma och medvetna om frågor som berör miljön och sociala aspekter 
och började därmed ställa krav på produktionen. Enligt Strong (1999) blev 90-talets 
miljömedvetna konsument också etisk medveten och utmanade tillsammans med andra 
konsumenter som trodde på principerna i rättvis handel, producenter och detaljister att ta 
etiskt ansvar i handeln. (Strong, 1999) 
 
Den andra bidragande faktorn var att organisationer som aktivt kämpade för en hållbar 
utveckling och för rättvis handel växte sig starkare i Europa i och med ökat antal medlemmar. 
Detta ledde i sin tur ledde till att massmedierna började intressera sig för de etiska aspekterna 
av handeln som dessa organisationer förde, vilket Strong (1999) i sin rapport benämner som 
faktor tre. Enligt författaren blev frågor rörande rättvis handel, såsom barnarbete i U-länder 
och löner under existensminimum, allt vanligare i nyhetsrapporteringar samt i dokumentärer. 
(Strong, 1999) 
 
Med massmediernas vakande öga över sig började vissa företag intressera sig för sitt sociala 
ansvarstagande, vilket Strong (1999) benämner som den fjärde bidragande faktorn till 
utvecklingen av den etiska konsumtionen. Vidare ledde den massmediala rapporteringen till 
den femte faktorn som var att leverantörerna i tredje världen började få större makt på 
handelsmarknaden än de haft tidigare och bildade egna kooperativ tillsammans med 
producenter. Strong (1999) menar i sin artikel att samtliga ovannämnda faktorer medverkat 
till att Rättvisemärkta produkter blivit och fortsätter att bli mer tillgängliga på 
konsumentmarknaden. 
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3.3. Rättvisemärkt – Föreningen och bolaget 
 
Rättvisemärkt är som nämnt tidigare i rapporten en etisk och social märkning som fokuserar 
på mänskliga rättigheter. Märkningen grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, 
ekonomisk och demokratisk utveckling i områden där produkter framställs enligt garantier för 
Rättvisemärkt. Rättvisemärkt består av två organisationer, en förening och ett bolag. 
Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige är en ideell verksamhet som arbetar med information 
och opinionsbildning och leds av generalsekreteraren Alice Bah Kunhke. Föreningen 
grundades 1996 har idag 21 medlemsorganisationer i Sverige. (www.rattvisemarkt.se) 
Rättvisemärkt i Sverige AB är ett vinstdrivande företag som ansvarar för märkningen av 
produkter på den svenska marknaden. Organisationen har ett internationellt kontrollorgan Fair 
Trade Labelling Organisation International (FLO) som garanterar att certifierade produkter 
uppfyller villkoren. Verksamheten finansieras främst genom licensintäkter från företag som 
säljer Rättvisemärkta varor men också av ägarna Svenska kyrkan och LO. Rättvisemärkt har 
systerorganisationer i arton länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland, Mexico 
och Japan. (www.rattvisemarkt.se) 
 

3.5 Rättvisemärkt som ingrediensvarumärke 
 
Som varumärke kan Rättvisemärkt karaktäriseras som ett ingrediensvarumärke. Det finns 
många ingrediensvarumärken på den svenska marknaden som har mer eller mindre samma 
funktion som varumärket Rättvisemärkt. Ett ingrediensvarumärke har ofta lite mer specifik 
karaktär än andra varumärken. Detta eftersom det ska fungera som en unik ingrediens i en 
annan produkt. Ingrediensvarumärkningen som finns på marknaden kan vara av mycket 
varierande karaktär och behöver inte vara en märkning som Rättvisemärkt. 
 
De två främsta varianterna av ingrediensvarumärkning är, de varumärken som bidrar med en 
funktion och de varumärken som bidrar med ett budskap, de emotionella. Rättvisemärkt och 
KRAV, som beskrivs nedan, är exempel på ingrediensvarumärken som bidrar med ett 
budskap och ett intyg om hur värdvarumärket är. GORE-TEX®, som också beskrivs nedan, 
och t.ex. Intel® är ingrediensvarumärken som bidrar med en funktion och en utveckling av 
värdprodukten. Det alla ingrediensvarumärken har gemensamt är att de bidrar till att 
värdvarumärket blir mer unik.  
 
3.5.1 Funktionella ingrediensvarumärken på marknaden 
Ett exempel på ett ingrediensvarumärke på marknaden med fokus på funktion är GORE-
TEX®. GORE-TEX® är mest känd för att applicera sin funktion på utomhuskläder. Detta 
eftersom de inte släpper in vatten och håller personen varm och torr trots att det regnar och 
blåser. GORE-TEX® samarbetar med många klädvarumärken som gör utomhuskläder, såsom 
jackor och skidkläder. (www.gore.com) 
 
GORE-TEX® är ett bra exempel på hur varierande ingrediensvarumärken kan vara. Trots att 
det inte finns något som Rättvisemärkt och GORE-TEX® har gemensamt som varumärke har 
de ändå samma syfte som ingrediensvarumärke, att göra en produkt unik och 
konkurrentkraftig. 
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3.5.2 Emotionella ingrediensvarumärken på marknaden 
Det finns andra ingrediensvarumärken på den svenska marknaden som påminner om 
Rättvisemärkt men med andra motiv. KRAV är ett av dessa märken. Det finns en del likheter 
mellan dessa två märken. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. 
Föreningens syfte är att tillhandahålla en trovärdig märkning och en effektiv kontroll av 
ekologisk produktion. KRAV-märket finns på produkter som är producerade enligt KRAV: s 
regler. (www.rattvisemarkt.se) 
 
Likheten mellan KRAV och Rättvisemärkt är dock att de är ingrediensvarumärken med ett 
syfte och ett budskap snarare än en funktion. Båda ingrediensvarumärkena vill appliceras på 
liknande produkter vilket gör dem konkurrenter. Det som de två ingrediensvarumärkena har 
gemensamt är att de båda talar för ekologisk odling. KRAV är, som tidigare nämnts, ett bra 
exempel på ett ingrediensvarumärke som för konsumenten uppfattas som likt Rättvisemärkt. 
Trots att Rättvisemärkt och KRAV har helt olika bakgrunder och syften är de på marknaden 
som ingrediensvarumärken snarlika och konkurrerar med varandra. Eftersom ett 
ingrediensvarumärkes främsta uppgift är att göra produkten unik så är det ofördelaktigt för de 
båda märkena att vara lika i ingrediensvarumärkestermer (Uggla, 2004). Båda är en 
kvalitetsmärkning med ett emotionellt budskap snarare än en funktion. Dessa värdvarumärken 
förekommer oftast i samma produktgrupper, viket gör det ännu svårare för dem att göra 
produkter unika på marknaden.   
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4. TEORETISK REFERENSRAM OCH FORSKNINGSFRONT 
 

 öljande kapitel presenterar de teorier som utgör våra ”glasögon” vid analys av den empiriska 
datan. Avsnittet syftar till att beskriva aspekter och begrepp som vi anser vara relevanta för såväl 

vår egen förståelse men också läsarens förståelse av det problem som står i fokus för 

undersökningen. 

 

4.1. Val av teorier 
 
För att kunna få bättre förståelse för Rättvisemärkt som varumärke har vi nedan valt att belysa 
forskningsfronten och teorier som kan kopplas till problemformuleringen. Vi har valt att dela 
upp avsnittet i följande rubriker; Den etiska konsumenten, Symbolik och budskapsöverföring, 

etisk märkning, Ingrediensvarumärkning och slutligen Rättvisemärkt och produktutveckling. 

 

4.2. Den etiska konsumenten 
 
Enligt Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige AB känner allt fler svenskar till 
”Rättvisemärkt” och är också villiga att betala några kronor mer för produkter som är etisk 
producerade. En nyligen genomförd undersökning i Sverige visade att 49 procent av de 
tillfrågade respondenterna kände till Rättvisemärkt och 67 procent av dessa uppgav att de var 
villiga att betala lite mer för Rättvisemärkt. (www.rattvisemarkt.se) 
 
Nycander (1999) anser att när människor köper produkter kan de uppleva sig vara delaktiga i 
en ekonomisk process. Han menar att konsumenten står för den sista länken i en kedja av 
händelser som kan sträcka sig alltifrån exempelvis produktionen i en kinesisk fabrik till 
försäljningen i en svensk butik. Delaktigheten innebär också ett visst ansvar för konsumenten. 
Individens syn på vad som utgör en produkts kvalitet vidgas till att omfatta etiska aspekter av 
produktionen. Författaren menar att sociala och miljömässiga aspekter relaterade till 
produktionen av varor påverkar såväl människors syn på produkterna som deras syn på de 
företag som är inblandade. Därmed påverkas även företagens image, som utgör en stor del av 
varumärkenas och företagens värde. (Nycander, 1999)  
 
Strong definierar etisk konsumtion (1996) som ett köpbeteende som speglar omtanke för de 
problem som råder i tredje världen där producenter får minimilöner och lever under dåliga 
förhållanden för att västvärldens konsumenter skall kunna få billiga produkter. Den etiska 
konsumenten tar enligt Strong (1999) hänsyn till människorna i producentländerna i sin 
konsumtion. Detta innebär att de väljer att köpa varor tillverkade av människor som får 
skälligt betalt för sitt arbete och som arbetar under rättvisa förhållanden.  
 
Solomon et al. (2002) menar att en socialt ansvarstagande konsument har vuxit fram i 
västvärlden som en utveckling av den ”gröna” konsumenten, en så kallad politisk konsument. 
Den politiska konsumenten är medveten om de politiska och moraliska konsekvenserna av 
konsumtion och väljer därför att använda sitt köpbeteende som ett medel för att utrycka egna 
värderingar gällande handeln, uttrycka tycke eller misstycke för företag samt påverka företags 
etiska agerande. (Solomon et al. 2002) 

F 
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När en konsument köper en vara som är Rättvisemärkt eller tillverkad inom ramen för rättvis 
handel kan det ses som en indikation på att han eller hon stödjer företagets verksamhet och 
agerande i relation till producenter i tredje världen (Strong, 1999).   
 

4.3. Etisk märkning 
 
Sverige har sedan 1996 haft Rättvisemärkt. Denna typ av märkning skall hjälpa konsumenter 
att fatta beslut utifrån etiska värderingar. Sedan 1997 har rättvis handel-märkningen 
koordinerats genom FLO. Märkningen av rättvist handlade produkter har inneburit en stor 
möjlighet för ”vanliga” producenter att sälja sådana varor så fort de uppfyller kriterierna, Fair-
Trade produkter behöver därmed inte längre säljas enbart via så kallade 
världsbutiker.(Nycander, 1999) 
 
Figur 1: Organisationerna för rättvisemärkning och deras samarbetsorganisation 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
Källa: Nycander, 1999  
 
 
Enligt konsumentverkets rapport ”Konsumtion och Etik” (2003) är etisk märkning ett sätt att 
driva på utvecklingen mot ökad etisk hänsyn i handeln med varor och tjänster. Författarna till 
rapporten anser att krav på etik i samband med varor och tjänster inte får betraktas isolerat 
utan måste ses som en del i ett större sammanhang tillsammans med andra värden såsom 
kvalitet, funktionalitet och prisvärdhet. Vidare anser de att området inte enbart får begränsas 
till märkning av produkterna, utan för att kunna påverka marknaden är det nödvändigt att 
komplettera med andra styrmedel. (Konsumentverket, 2003) 
 
Den etiska märkningen kan idag nå konsumenterna genom flera olika vägar. Först och främst 
är det enligt den ovannämnda rapporten nödvändigt att produkter förses med ett märke som 
visar att de tillverkats i enlighet med de regler som märkesordningen föreskriver. I rapporten 
diskuteras också den typ av märkning där ett tillverkande företag integrerar etiska värden och 
socialt ansvar i styrningen av sin verksamhet. Detta innebär att uppgifter om tillverkare 
kommer att signalera till konsumenterna att produkten är framställd med hänsyn tagen till 
etiska krav. Vidare kan den etiska märkningen nå konsumenterna genom handelsföretag som 
endast säljer produkter framställda med etisk hänsyn. Genom val av butik garanteras därmed 
konsumenten att etisk hänsyn tagits vid produktionen. (Ibid.) 
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För att märken skall vara lönsamma räcker det enligt Nycander (1999) inte att det ger 
goodwill, utan det skall också påverka efterfrågan på de mäkta produkterna. De menar att det 
finns många faktorer som påverkar märkenas möjlighet att slå igenom. Bland annat påverkar 
priskänsligheten på de berörda marknaderna, betydelsen av varumärken i de aktuella 
branscherna samt konsumenternas grad av märkestrohet. Vidare menar Nycander (1999) att 
det är nödvändigt att märkena uppfattas av konsumenterna som trovärdiga eftersom 
konsumenternas beredskap att handla märkta varor är beroende av om varorna förknippas 
med en social identitet samt om varorna konsumeras eller köps offentligt såsom kläder, skor, 
mat och lyxvaror. (Nycander, 1999) 
 
Då Rättvisemärkt fungerar som en märkning på och en ingrediens i en annan produkt kan 
samarbetet bidra till att båda varumärkena uppfattas som etiskt medvetna varumärken. Ett 
varumärke kan använda sig av ett ingrediensvarumärke för att uppfattas som ett omtänksamt 
varumärke (Uggla, 2004). Exempel på detta är diskmedel med svanenmärkning som visar på 
miljöengagemang. Genom att använda sig av ett en märkning med ett etiskt budskap på detta 
sätt placerar sig värdvarumärket i en institutionell association som är önskvärd. Detta går att 
återlänka till Ugglas (2004) modell som senare presenteras i arbetet om kundens association 
till produkten. (Uggla, 2004)  
 
Liksom rättvis handel finns enligt konsumentverkets rapport (2003) ingen entydig definition 
på vad som skall avses med ”etisk märkning” eller socialt ansvar. Man menar att begreppen 
snarare karaktäriseras av ett antal kriterier som innehåller olika komponenter av socialt 
ansvar. Det finns i litteraturen olika beskrivningar av vad som ingår i ansvaret. Det vanligaste 
begreppet är enligt författarna Corporate Social Responsability (CSR) som anspelar på att 
företag anses ha ett socialt ansvar i samband med sin verksamhet omfattande arbetsmiljö, 
hälsa och säkerhet samt relationer till det lokala samhället där produktionen sker.(Ibid.) 
 
Den sociala märkningen, såsom Rättvisemärkt, avser främst förhållanden under produktionen, 
men kan också omfatta själva handelsrelationen. Detta innebär att även importören måste 
uppfylla vissa krav. (Ibid.) 
 
I Williams och Davenports (2005) artikel om problematiken med att marknadsföra 
Rättvisemärkt, konstaterar de att Rättvisemärkts intåg bland de kommersiella varorna som ett 
ingrediensvarumärke har varit det bästa framgången och den svåraste utmaningen för märket. 
Budskapet som i grund och botten handlar om etik och att kämpa för bättre arbetsförhållanden 
och exportmöjligheter har bytt skepnad. Det handlar nu i stället om att en konsument ska 
kunna konsumera en ”bättre värld”. Detta bidrar till att budskapet i Fair-Trade organisationer 
urmjölkas och tappar den grund som det en gång hade. (William och Davenport, 2005) 
 
Detta blir utan tvivel en paradox där ett ingrediensvarumärke som överlever genom att 
samarbeta med andra varumärken och exponeras, samtidigt tappar det grundläggande budskap 
som är dess kärna. (William och Davenport, 2005) 
 

4.4. Ingrediensvarumärkning 
 
Ett varumärkes konkurrenskraft är en av de viktigaste faktorerna för att en produkt skall 
lyckas på marknaden. Både producenterna och leverantörerna har insett fördelarna med att 
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använda ett ytterligare varumärke på det befintliga. Att ha ett ingrediensvarumärke på 
produkterna kan skapa ett större värde som kan vara avgörande för kunden vid 
konsumenttillfället. Rättvisemärkt är ett varumärke som används som ingrediensvarumärke på 
andra produkter. Det som skapar ett starkt och fördelaktigt ingrediensvarumärke är då både 
producenterna, leverantörerna och detaljisterna ser det som en tillgång för dem själva på 
marknaden. (Norris, 1992) 
 
En viktig motivationsfaktor för att värdvarumärket ska välja att samarbeta med ett 
ingrediensvarumärke är att det med stor sannolikhet kommer att särskilja och differentiera 
produkten och varumärket från sina konkurrenter. Detta bidrar till konkurrenskraft, som är 
målet för båda varumärkena på marknaden. Ingrediensvarumärket kan introducera helt nya 
attribut till värdvarumärket som kan vara mycket fördelaktiga i konkurrenssyfte. Dock är det 
viktigt att ingrediensvarumärket är av den kvalité och det värdet så att de lyfter 
värdvarumärket. (Desai och Keller, 2002)  
 
4.4.1. Nackdelar med ingrediensvarumärkning 
Det finns en del belastningar med ingrediensvarumärken och dess implementerigsstrategier. 
Den första och mest avgörande är de kostnader som uppkommer då företaget ska skapa 
medvetenhet och intresse bland konsumenterna för det nya märket och samarbetet. 
Samarbetet mellan två varumärken kan även uppfattas som en så pass bra strategi så att 
konkurrenter snabbt tar efter strategin för att uppnå samma slags framgång. (Norris, 1992) En 
annan negativ aspekt är att konsumenter kan uppfatta ingrediensvarumärken som ett problem 
och ett dilemma då ingrediensvarumärket uppkommer på flera produkter av samma kategori.  
Detta minskar nämligen differentieringen av de olika produkterna och gör det svårare för 
kunden att avgöra vilken av produkterna som hon föredrar. (Keller, 2003) En nackdel för 
producenterna av värdvarumärket är att ingrediensvarumärket kan ta över identiteten och vara 
det huvudsakliga syftet till konsumtionen. Ett exempel på detta kan vara att man vill köpa en 
GORE-TEX®-jacka istället för de olika jackmärkena som finns på marknaden som använder 
sig av GORE-TEX® som ingrediensvarumärke Ingrediensvarumärket kan även vara 
överexponerat. Om ingrediensvarumärket då skulle få ett dåligt rykte eller stå för något som 
inte passar med alla märken kan detta bidra till att det drar ner värdvarumärket och försvagar 
det. (Keller, 2003)  
 
Som tidigare nämnts är det viktig att samarbetet mellan värdvarumärket och 
ingrediensvarumärket är nära och att samarbetet förväntas vara långvarigt. Det är även viktigt 
för båda parter att se över alla möjliga konflikter och problem med att samarbeta. (Norris, 
1992) 
 
Även Vaidyanathan och Aggarwal (2000) anser att det kan finnas en risk att värdvarumärket 
skadas och dras ner av ingrediensvarumärket. De har gjort en studie som visar att nackdelarna 
för ingrediensvarumärket däremot är få. Det är nästan alltid så att det är ingrediensvarumärket 
som tjänar mest på samarbetet med värdvarumärket. Ingrediensvarumärket har fördel av den 
enorma exponeringen de får genom att samarbeta med ett större och starkare varumärke. 
Författarna anser även att ingrediensvarumärket i stor sätt aldrig kan ta skada av att 
värdvarumärket får negativ respons på marknaden. (Vaidyanathan och Aggarwal, 2000) 
 
4.4.2. Fördelar med ingrediensvarumärkning 
En fördel med ingrediensvarumärkning i stället för en utveckling av produkten (line-
extension) är att värdvarumärket inte behöver utvecklas och behöver inte, i sig själv, förnyas. 
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Förnyelsen kommer då istället med ingrediensvarumärket (Vaidyanathan och Aggarwal, 
2000). Reddy, Holak och Bhat (1994) menar även att med ingrediensvarumärkning riskerar 
inte heller värdvarumärket att slås ut av en vidareutvecklad variant av den egna produkten. 
Det som ett ingrediensvarumärke bidrar med för värdvarumärket är alltså värdvarumärkets 
utveckling. Utvecklingen rör produktens uppfattade kvalitet. Denna kvalitet utvecklas tack 
vare samarbetet men inte lika märkbart om värdvarumärket redan är av hög kvalitet. Detta 
gäller både co-branding och ingrediensvarumärkning. (Abbo, 2004)  
 
För att få bättre förståelse om vilken inverkan ett ingrediensvarumärke och ett värdvarumärke 
kan ha på varandra presenteras i en modell av Abbo (2004)  
 
Figur 2: Samarbetets inverkan på varandra 
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Källa: Abbo, 2004 (efter egen översättning) 
 
I modellen ovan visas hur uppfattningen, associationen och utvecklingen av 
ingrediensvarumärket bidrar till utvecklingen av värdvarumärket. Då man applicerar 
Rättvisemärkt i modellen är Rättvisemärket ingrediensvarumärket. Rättvisemärkts kvalitet 
kan påverka värdvarumärkets kvalitet. Om kunden associera Rättvisemärkt med något bra kan 
det vidare bidra till att värdvarumärket också kopplas till något bra. Om ett 
ingrediensvarumärke som Rättvisemärkt blir starkare och mer utvecklat kan detta bidra till att 
den produkt som är märkt med Rättvisemärkningen både utvecklas som produkt och hur dess 
varumärkes uppfattas och kritiseras. Exempel på värdvarumärket kan vara kaffe-
produktleverantören Löfbergs Lila som samarbetar med Rättvisemärkt. Med denna modell är 
det lättare att förstå hur viktiga de två varumärkena i ett samarbete kan vara för varandra. 
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4.5. Symbolik och budskapsöverföring 
 
Värdet på ett varumärke är sammansatt av tre olika faktorer, funktionell, emotionell och egna 
uttryckande fördelar. (Aaker, 1996). Varumärkes funktion är direkt länkat till konsumentens 
uppfattning av produkten och vilja att konsumera den. Det funktionella budskapet kan vara 
t.ex. en familjebil vars budskap är trygghet eller en barnblöja vars budskap är torrhet. Att 
varumärket har en tydlig funktion är viktig för att konsumenten ska känna sig lockad att köpa 
varan. (Aaker, 1996) Den emotionella faktorn av ett varumärkes värde bidrar med ett större 
djup i produktens värde. Om den funktionella faktorn är vad produkten gör, är den 
emotionella faktorn vad produkten är. Produkten och varumärkes funktionella faktor 
kombinerat med den emotionella faktorn bidrar till varumärkes egna uttryckta fördelar vilket i 
sin tur bidrar till att konsumenten kan identifiera sig med produkten och varumärket. (Aaker, 
1996) På detta sätt kan varumärken bli symboler för personligheter och ger individer 
möjligheten att uttrycka sig och kommunicera genom ett varumärke (ibid.). Samarbetet 
mellan ett värdvarumärke och ett ingrediensvarumärke innebär att de tillsammans formar ett 
värde där deras funktionella värde och emotionella värde påverkar varandra (Uggla, 2001). 
För ett värdvarumärke och ett ingrediensvarumärke som ska börja samarbeta är det viktigt att 
båda parternas värde går ihop med varandra (Aaker and Keller, 1990). Varumärkenas 
färdigheter påverkar inte varandra och kan inte heller överlåtas på varandra (Simonin och 
Ruth, 1998).  
 
Uggla (2001) har utvecklat en modell som kan öka förståelsen för hur varumärkes värdet är 
uppdelat i ett samarbete mellan till exempel ett värdvarumärke och ett ingrediensvarumärke. 
Modellen är grundad på Aakers teori om varumärkesidentitet men har som sagt fokuserat mer 
på hur värdet av varumärken är uppdelat i ett partnerskap. 
 
Figur 3: Varumärkets värde 
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Modellen beskriver hur det funktionella värdet och det emotionella värdet påverkas i 
samarbetet mellan ett ingrediensvarumärke och ett värdvarumärke. Värdet i samarbetet mellan 
två varumärken kan se olika ut. I ett samarbete där det handlar om etisk märkning hamnar 
värdet för de två varumärkena huvudsakligen på den undre delen av modellen, emotional 
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incentitives, eftersom etisk märkning i största mån skapar en känsla hos kunden för 
produkten.  
 
4.5.1. Samarbetets gemensamma värde 
För att värde ska kunna skapas i ett samarbete mellan ett värdvarumärke och ett 
ingrediensvarumärke finns det enligt Blackett och Boad (1999) två kriterier som måste 
uppfyllas. Dessa kriterier måste uppfyllas för att samarbetet ska klassificeras som värdefullt. 
De två kriterierna är  
 

1. Pågående samarbetet  
2. Potentialen för att partnerskapet mellan ingrediensvarumärket och värdvarumärket kan 

skapa värde. (Blackett och Boad, 1999) 
 
 

Figur 4: Interbrand model 
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Modellen av Blackett och Boad (1999) visar hur olika allianser är relaterade till varandra i hur 
stor mån värde överförs i samarbetet. Co-branding och ingrediensvarumärkning kan 
karaktäriseras av olika värde-nivåer som visas i modellen. Från en låg nivå som innebär låga 
mål och lågt engagemang i samarbetet till den höga nivån som innebär högt engagemang i 
samarbetet och en långvarig relation. (Blackett & Boad, 1999) 
 
Den lägsta nivån, reach awareness co-branding, ämnar bygga upp medvetenhet för en låg 
kostnad. Detta genom att t.ex. använda varandras kundregister. (Blackett & Boad, 1999) 
 
Value endorsement co-branding, används då de två parterna bestämmer sig för att göra en 
ordentlig insats för att få fram ett budskap till kunderna. Syftet med detta är att stärka 
varumärkenas värden. Denna insats kräver större engagemang från de båda parterna i 
samarbetet. (Blackett & Boad, 1999) 
 
Den tredje nivån är ingredient co-branding. Mottot med denna nivå är att varumärkena ska 
kunna dra nytta och utnyttja varandras kvalitetsassociation. (Blackett & Boad, 1999) I denna 
nivå ingår det samarbetet som Rättvisemärkt har med produktleverantörerna. Eftersom det är 
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den näst högsta nivån innebär det att ingrediensvarumärkningssamarbeten, som Rättvisemärkt 
har med sina produktleverantörer, är av hög nivå då de gäller värdeöverföring. 
 
Den högsta nivån när två starka varumärken kompletterar varandra så pass bra att de skapar 
en ny produkt med hjälp av sina kombinerade värden. (Blackett & Boad, 1999) 
 

4.6. Rättvisemärkt och produktutveckling 
 
Flera teoretiker anser att det begränsade utbudet av Rättvisemärkta produkter är en av de stora 
anledningarna till att många konsumenter lättare väljer konventionella varor och till att många 
detaljister fortfarande inte ens erbjuder sådana alternativ till sina kunder. Enligt Nicholls 
(2004) drivs produktutveckling traditionellt av behovet av innovation för att kunna behålla 
konkurrensfördelar hos produkter. Detta kan göras i form av exempelvis utvidgning av ett 
varumärke, även kallat ”brand extension”, ompositionering eller kanske genom att satsa på en 
ny kundgrupp. För rättvist handlade produkter handlar produktutveckling i högsta grad om att 
kunna hänga med i konsumenternas ökande efterfrågan på Rättvisemärkta varor. Enligt 
Författaren har produktutvecklingen av Fair-Trade produkter till skillnad från konventionella 
varor, främst gjort med hänsyn tagen till producenterna och inte så mycket efter 
konsumenternas efterfrågan. Han menar dock att för ökad framgång är der nödvändigt att 
produktutvecklingen sker med hänsyn tagen till såväl producenterna som konsumenternas 
behov och efterfrågan. (Nicholls, 2004) 
 
Nicholls (2004) diskuterar följande fyra strategier för produktutvecklingen av Rättvisemärkta 
varor: 
 
Ompaketering av en redan existerande Fair-Trade -linje. Enligt författaren är det enklaste 
sättet att genomförföra produktutveckling att ompaketera en redan existerande produkt inom 
en redan befintlig produktkategori.  Han menar att även om man inte introducerar en ny 
produkt, ger en sådan omlansering samma markandsföringsvärde.  
 
Utvidgning av en produktlinje, i en redan existerande Fair-Trade kategori. Detta innebär att 
man utvecklar en ny produkt inom en redan existerande kategori. 
 
Skapa en sammansatt Fair-Trade produkt. Detta innebär att man använder sig a redan 
existerande produkter för att skapa en ny produkt. Det alltså betyda att slutresultatet, det vill 
säga den nya produkten, innehåller både Fair - Trade ingredienser eller komponenter och 
komponenter som inte ligger inom ramen för rättvis handel. Tanken är dock att den nya 
produkten skall kunna få en rättvisemärkning om den innehåller mer än 50 procent av en 
rättvist handlad ingrediens. Exempel på en sådan produkt kan vara en ny müslisort som 
innehåller Fair Trade russin. Fördelen med denna typ av produktutveckling är enligt Nicholls 
(2004) att en del av premiumpriset på den färdiga varan kan ”döljas” i detaljhandelspriset 
eftersom inte hela varan får ett premium. 
 
Ny produktkategori. Detta är det mest radikala sättet att genomföra en produktutveckling och 
därmed även det mest kostsamma. 
 

För lyckad produktutveckling av rättvist handlade varor pekar Nicholls (2004) på fem 
kriterier måste uppfyllas. Det första (1) kriteriet är att det måste ske en utveckling på 
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leverantörsidan. Att hitta en lämplig leverantör är A och O i utvecklingen av all Fair-Trade 
produkter. Hållbarheten i leverantörsledet avgörs av att de kontinuerligt arbetar med sociala 
frågor och utveckling, att det finns en etablerad konsumentmarknad samt en tydlig efterfrågan 
av produkten. (Nicholls, 2004) 
 
Det andra kriteriet (2) är att produkterna måste vara av väldigt god kvalitet eftersom de har ett 
högre pris än konventionella varor. Konsumenternas förväntan är att ett högre pris också 
innebär en högre kvalitet, vilket de rättvist handlade produkterna därmed måste uppfylla för 
att klara konkurrensen med konventionella varor. (Ibid.) 
 
Kriterium tre (3) är enligt författaren att rättvist handlade varor skall märkas för att tydligare 
differentiera från övriga produkter på marknaden. Märkningen ger konsumenten en känsla av 
värde när de handlar. Problemet som många detaljister upplever med märkning är enligt 
Nicholls (2004) att det är kostsamt och komplicerat eftersom det endast är särskilda instanser 
som har rätt att utföra märkningen, det vill säga certifieringen. (Ibid) 
 
Det fjärde (4) kriteriet är kopplat till priset. Rättvis handel syftar som tydigare sagt främst till 
att erbjuda producenter ett rättvist pris för sålda produkter, vilket oftast innebär ett högre pris 
än medelpriset på marknaden. Därmed måste kostnadspriset betraktas som en fast kostnad 
som inte är förhandlingsbar. När man sedan lägger på de olika obligatoriska premierna 
innebär detta att slutpriset blir högre än priset hos konventionella varor. Därför är det enligt 
författaren viktigt att motivera priset för kunden genom att informera och utbilda denne om 
värdet i Rättvisemärkta produkter. (Ibid) 
 
Det femte (5) kriteriet är relaterat till distributionen. Rättvisemärkta varor måste enligt 
författaren säljas i fler detaljhandelskedjor.  Dock menar han liksom Jones et al. (2003) att 
försäljningen av Rättvisemärkta varor i de stora detaljhandelskedjorna inte är helt 
oproblematisk. Dels saknar många detaljister adekvat kunskap om rättvis handel, det högre 
priset upplevs av flera som ett problem då pris är en av de främsta konkurrensfaktorerna, det 
kan vara svårt att anskaffa stora volymer eftersom många producenter av Fair-Trade 
produkter är relativt små och dessutom oroar sig en del detaljister för att de genom att erbjuda 
Rättvisemärkta produkter i sitt sortiment indirekt indikerar att övriga produkter i sortimentet 
är oetiska. Det kan alltså skapas en intressekonflikt. 
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5. EMPIRI 
 

nder följande avsnitt presenteras de respondenter och organisationer som deltagit i den empiriska 
studien som denna uppsats bygger på. Nedan redogörs fyra sammanställningar av intervjuerna med 

konsumenterna, detaljisterna, produktleverantörerna och organisationer.  

 
 

5.1. Intervju med konsument 
 
Syftet med de fyra intervjuerna som utförts med konsumenterna är att ge en bild av hur 
slutkonsumenten uppfattar Rättvisemärkt och dess ställning på den svenska marknaden. 
Konsumenternas uppfattning är en del som kan bidrar till den större helheten och förståelsen 
av hur marknaden ser ut för Rättvisemärkta produkter.  
 
De fullständiga intervjuerna med konsumenterna finns som bilagor och likaså de exakta 
intervjufrågorna.  
 
5.1.1 Presentation av konsumenter 
I undersökningen bland konsumenter intervjuades fyra personer. De fyra respondenterna är av 
varierande kön och ålder.   
 
Charlotte Hedin är 57 år. Hon arbetar som upphandlare för en av Stockholms största 
kommuner. Charlotte är bekant med vad Rättvisemärkt står för och hon handlar 
Rättvisemärkta produkter relativt regelbundet. 
 
Clas Green är 59 år och jobbar som konsult i Stockholm. Han är inte speciellt bekant med 
Rättvisemärkta produkter och har inte köpt några av dessa produkter. 
 
Cecilia Berg är 30 år gammal och arbetar som projektledare. Hon är väl medveten om 
Rättvisemärkt och köper relativt regelbundet etiskt märkta produkter. Cecilia besöker då och 
då världsbutiker för att konsumera etiskt märkta varor. 
 
Jonas Silvergren är 28 år och jobbar som PR-konsult. Han har stött på Rättvisa produkter 
men har ingen större vana att konsumera dem. 
 
5.1.2 Sammanfattning av intervju med konsumenter 
I intervjuerna med de fyra respondenterna framkom att ingen av dem tycker att det är särskilt 
vanligt för dem att se Rättvisemärkta varor när de är ute och handlar. Cecilia som är den av de 
fyra konsumenterna som oftast stöter på Rättvisemärkt produkter uppger att det i vanliga 
dagligvarubutiker främst är produkter som kaffe, choklad och bananer som kan vara 
Rättvisemärkta. De tillfällen hon stöter på fler Rättvisemärkta produkter är då hon handlar i en 
världsbutik. Charlotte anser att det är lättare att hitta Rättvisemärkta produkter i mindre 
affärer inne i stadskärnan. 
 
Trots att de fyra konsumenterna upplever det som relativt ovanligt för dem att komma i 
kontakt med Rättvisemärkta produkter i butiker har de ändå skapat sig en viss uppfattning om 
varumärket. Exempelvis uppvisar både Cecilia och Jonas en mycket positiv uppfattning av 

U 
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Rättvisemärkt. De menar båda att de hoppas att märkningen skall bidra till en bättre framtid 
för de producenter och arbetare som idag jobbar under dåliga förhållanden i 
Utvecklingsländerna. Charlottes tror att Rättvisemärkt som varumärke inte är så utvecklat på 
den svenska marknaden och därmed heller inte hos de svenska konsumenterna. Hon menar att 
det i dagsläget finns ett mycket större intresse för ekologiska - och miljömärkta varor. Detta 
tror hon kan grundas i att konsumenter kanske inte vet exakt vad Rättvisemärket innebär och 
hon menar därför att budskapet måste förtydligas. Charlotte anser exempelvis att varor som är 
bra för miljön är tydliga i att de bidrar till ens omgivning blir bättre. Samma parallell kan 
enligt henne dras till ekologiska varor där budskapet är tydligt man själv mår bra av att 
konsumera ekologiskt. Clas betonar att han vet mer om Rättvisemärkt som ”organisation” än 
va han vet om deras produkter. ”Rättvisemärkt är väl den svenska motsvarigheten till Fair 

Trade”, tillägger han. Jonas tycker inte Rättvisemärkt syns tillräckligt mycket och han menar 
på att marknadsföringen helt enkelt måste bli bättre.  
 
Charlotte tycker att Rättvisemärkt borde gå hand i hand med miljömärkta varor. Hon menar 
att om man köper miljömärkta varor som exempelvis inte är besprutade måste det innebära att 
de som jobbar med produkterna slipper få i sig gifter. Men det så är det svårt att veta vad 
Rättvisemärkt innebär, menar hon. Hennes uppfattning är att det verkar innebära så många 
olika saker som till exempel arbetsmiljön för de anställda, arbetstider och lön. För Charlotte 
blir det lite av en motsägelse eftersom det är svårt att ta ställning till vad som egentligen är 
rättvist. Hon vet inte om arbetarna i producentländerna tycker att det är rättvist att bli helt 
bojkottade och arbetslösa istället för att jobba under tuffa förhållanden. ”Det blir liksom pest 

eller kolera”, säger hon. Rättvisemärkt blir lite av ett politiskt ställningstagande, tycker 
Charlotte.  
 
Tre av respondenterna är ganska eniga om att om alternativet finns att köpa Rättvisemärkta 
varor så gör de gärna det. De är alla överens om att en sämre kvalitet och ett mycket högre 
pris på varorna får dem att välja bort en produkt även om den är Rättvisemärkt. Charlotte 
berättar att hon tror att en av anledningarna till att hon gärna köper Rättvisemärkta varor, 
utöver att hon tycker att det r viktigt, är att hon har bra ekonomi och inte behöver köpa för en 
stor barnfamilj. Hon menar på att det något högre priset blir en mer betydande faktor för 
människor som måste handla stora volymer, såsom barnfamiljer. När det handlar om små 
volymer tror inte Charlotte att priset är särskilt avgörande. Hon anser också att då man köper 
Rättvisemärkta varor som privat konsument handlar det om att man köper för en god sak och 
stilla sitt dåliga samvete 

  
Clas är den respondent som inte i första hand skulle välja att konsumera en Rättvisemärkt 
produkt. Han tycker att det är viktigare med miljömärkta varor och uppfattar även han 
Rättvisemärkt som ett otydligt varumärke. Liksom Charlotte ifrågasätter han för vem är det 
rättvist. Clas tror också att hans konsumtionsvanor präglas av att han är så obekant med 
begreppet, Rättvis och vad det innebär. ”Anledningen till varför jag inte har några vanor att 

köpa Rättvisemärkta produkter ligger väl i att produkten i sig inte är så speciell”, säger han.  
 
Cecilia ser inte sig själv som någon storkonsument vilket hon tror beror på att sortimentet av 
Rättvisemärkta produkter ute i de vanliga butikerna är väldigt begränsat. En annan anledning 
till att hon inte köper Rättvisemärkt regelbundet är att dessa varor oftast är lite dyrare än 
konventionella produkter. Jonas menar att han behöver bli påmind om produkterna och 
uppmärksammad genom skyltning eller ett tydligare budskap som får honom att minnas 
Rättvismärkt och vad det står för. 
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Samtliga fyra respondenter är överens om att det är viktig med etisk märkning men 
framförallt med etisk handel. Jonas och Cecilia anser att det egentligen borde finnas etiska 
regler för alla produkter men eftersom det känns väldigt avlägset i dagsläget anser de att 
Rättvisemärkt fyller en viktig funktion. Clas säger med en mer allvarlig ton att han tycker att 
det är på tiden att vi i västvärlden börjar förstå och bry oss om hur handeln och arbeten sköts i 
fattigare länder med sämre förutsättningar för bra arbetsförhållanden. Dock poängterar han att 
han tycker att det är viktigt att handskas med problematiken utifrån deras synvinkel snarare än 
utifrån västvärldens ideal. Charlotte tycker att det är viktigt idag med etisk märkning men det 
kanske var ännu viktigare förr. Hon menar att konsumenter för ca trettio år sedan var mer 
engagerade än de är idag. Charlotte berättar att det då exempelvis var vanligt att konsumenter 
utövade bojkotter för att markera sitt ställningstagande. Charlotte tycker dock att detta blev 
motsägelsefullt eftersom hon anser att bojkotterna fokuserade på det som gjordes fel. 
Rättvisemärkt och annan etisk märkning däremot anser hon vara en bättre metod för att ta 
ställning eftersom det framhäver det positiva och de företag som gör rätt istället för att döma 
ut de som gör fel. 
 
När vi pratar om vilka faktorer som kan påverka Rättvisemärkt ställning på den svenska 
marknaden uppger Jonas att han tycker att engagerade butiksinnehavare och butikspersonal 
som skyltar och placerar varorna på ett bra sätt kan påverka Rättvisemärkts ställning på 
marknaden. Förutom det tror Jonas att det är samma faktorer som påverkar Rättvisemärkta 
produkters ställning som påverkar alla andra varor: priser, standard/kvalité och 
marknadsföring. ”I ett så starkt konsumtionssamhälle som vi lever i, där ‘ha begäret’ är 

starkt, många människor i vårt samhälle har ju till och med shopping som sin största hobby, 

har Rättvisemärkt tyvärr en svag ställning” säger Cecilia. Som marknaden ser ut idag tror 
Charlotte inte att det är den enskilda konsument som kan påverka så mycket om hur den 
svenska marknaden ser ut för Rättvisemärkta produkter. Hon tror snarare att det är då varor 
konsumeras i stora volymer av företag som en förändring kan ske. Både Jonas och Clas tror 
att Rättvisemärkt måste marknadsföras bättre. De menar at det är svårt som konsument att 
tyda vad Rättvisemärket står för av att bara titta på loggan. Samma sak gäller visserligen för 
Svanen på svanenmärkta produkter, däremot tror Clas att den symbolen har marknadsförts 
betydligt mer. Respondenterna tror att mycket handlar om att konsumenten känner igen 
loggan och kopplar direkt till rätt sak. ”Jag tror att marknadsföringen och exponeringen av 

loggan och av budskapet är avgörande för hur Rättvisemärkts ställning på marknaden ser 

ut”, säger Clas 

 
Samtliga respondenter är överrens om att det mest grundläggande för att de skall kunna tänka 
sig att konsumera Rättvisemärkta varor på regelbunden basis är att de är av jämförbar kvalité 
och ungefär samma prisnivå som konventionella varor samt att de är mer tillgängliga än vad 
de är idag. Vidare anser Cecilia att informationen om Rättvisemärkt borde utökas. Hon tycker 
exempelvis att man i större utsträckning borde informera om hur arbetare behandlas, insjuknar 
och dör på grund utav katastrofala arbetsförhållanden för att tillverka det vi köper. Clas håller 
med om att det är viktigt att förstå Rättvisemärkts budskap och förstå vilken rättvisa det 
handlar om. Han tycket dock att det är viktigt att ta reda på vem som egentligen gynnas. Han 
berättar också att han tror att media har jätte stor inverkan på konsumtionen. Medias 
huvudsakliga syfte i den här frågan skulle ju kunna vara att uppmärksamma de Rättvisemärkta 

varorna och skapa en större medvetenhet om vad de står för, menar Clas. Även de andra 
respondenterna att media spelar en viktig roll. Exempelvis berättar Cecilia att hon tror att om 
man i medierna skulle skriva mer positivt om Rättvisemärkt skulle förmodligen försäljningen 
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öka eftersom media har ett så stort inflytande på alla människor i samhället. Jonas tror att 
massmedians påverka är väldigt stor. Jonas uppfattning är att massmedierna i mångt och 
mycket kan påverka konsumenter när det gäller vilka produkter de inte ska köpa. Massmedial 
granskning av företags köp av varor tror Charlotte kan påverka jätte mycket.  Enligt Charlotte 
gör rubriker i tidningar att medvetenheten höjs, inte bara bland privatkonsumenter men också 
bland andra företag som blir rädda för att bli utpekade om de inte också börjar köpa 
Rättvisemärkt. Eftersom Charlotte jobbar med upphandling tror hon att lagen om offentlig 
upphandling inom en snar framtid kommer att se Rättvisemärkta produkter som ett 
obligatoriskt krav då kommuner upphandlar varor. Mer än massmedia tror hon att en viktig 
aspekt som har en långsiktig inverkan på markanden är vad barnen får lära sig i skolan. Hon 
menar att om i tidig ålder lär sig det är viktigt med rättvis handel kommer det att i framtiden 
bli en självklarhet och därmed påverka deras konsumtion som vuxna individer. 
 

5.2. Intervju med detaljister 
 
I intervjuerna med detaljisterna kan en bild av hur de ser Rättvisemärkas ställning på den 
svenska marknaden. Detaljisterna kan besvara hur det ser ut försäljningsmässigt för 
Rättvisemärkta varor. Även här bidrar dessa intervjuer till en större helhetsbild av den 
svenska marknaden. 
 
5.2.1 Presentation av detaljist 
Coop Sverige bedriver dagligvaruhandel i butikskedjorna Coop Forum, 
Coop Extra, Coop Konsum samt Coop Nära och är ett dotterbolag till Coop 
Norden.  Företagets vision är att skapa en bättre och tryggare vardag för sina 
kunder genom att bland annat erbjuda ett bra utbud och bra priser. Vidare vill de 
tillhandahålla god produktkvalitet, ärlig produktinformation samt ha höga krav på etik, miljö 
och hälsa. Enligt Coop Norden är det deras uppdrag att som ett konsumentkooperativt företag 
att leverera ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden till sina medlemmar och kunder. 
Företaget har antagit en policy för etisk handel som fokuserar på vad som förväntas av de 
leverantörer som man handlar med. Policyn utgår från FN: s och ILO: s (International Labour 
Organisation) erkända och grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter. Coop Norden 
har som mål att använda Fair-Trade märkning där de bedömer att efterfrågan finns. 
(www.coop.se) 
 

Systembolaget är ett statligt monopol som har funnits sedan 1800-talet och har 
en av världen bredaste sortiment (www.systembolaget.se). Den 6 mars 2006 
började systembolaget att sälja Rättvisemärkt vin som skall finnas i samtliga 
Systembolagsbutiker (www.systembolaget.se). I Sydafrika har Rättvisemärkt särskilda 
kriterier för att minska rasdiskriminering och öka de svartas inflytande. Mer information om 
producenterna och om Rättvisemärkt kan hittas på www.rattvisemarkt.se. 

Rättvisemärkt vin säljs bl.a. i Storbritannien och Tyskland och blir allt mer populärt. Nu kan 
även svenskarna njuta av Rättvisemärkt vin och veta att de som odlat och producerat det har 
haft drägliga arbetsförhållanden. 
 
Matbutiken Cajsa Warg startade 1996 som ett privat initiativ. Deras motto är att 
göra butiksbesöket till en positiv upplevelse med fokus på smakerna som skiljer och 
sticker ut. De är även viktigt för butiken att produkterna är klokt producerade. De 
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menar att de vill veta var maten de säljer kommer ifrån och att de vill ha kontakt med 
leverantörerna. Under några år samarbetade de med Coop eftersom de möttes i gemensamma 
värderingar kring mat och miljö. I slutet av november 2003 avslutades samarbetet med Coop 
och Cajsa Warg fortsatte som en självständig matbutik. Cajsa Warg värdesätter både 
ekologiskt odlade produkter och etiskt producerade. Deras leverantörer är bland annat Kung 
Markatta som är produktleverantörer av Rättvisemärkta varor. Kung Markatta presenteras och 
intervjuas i ett kommande stycke av uppsatsen.  
 

5.2.2. Sammanfattning av intervju och samtal med detaljister 
Enligt Ingemar Hjelm på Coop såg företaget introduktionen av Rättvisemärkta varor som en 
fortsättning på satsningen av ekologiska produkter. Företaget ville bredda och fördjupa 
medvetenheten hos konsumenter om att de kan bidra till en bättre värld genom sitt 
köpbeteende. Sara Engstöm på systembolaget berättar att introduktionen av Rättvisemärkta 
viner syftade till att erbjuda kunderna bredd och djup i sortimentet, men också att spegla det 
som sker på detaljhandelsmarknaden. Enligt Måns Falck på Cajsa Warg är det primära för 
företaget att produkterna smakar bra. På Cajsa Warg eftersträvar man efter en bra balans 
mellan kvalitet och etik. Om en produkt är etiskt märkt men är av betydligt sämre kvalitet än 
konventionella konkurrenter välj den produkten bort. Samma gäller om produkten smakar bra 
men istället är producerad under mycket dåliga förhållanden. Måns menar att man i sådana 
fall också väljer bort produkten. Ett bra exempel på detta är enligt måns bananer. ”Bananer är 

de mest besprutade odlingarna i hela världen och de som plockar bananerna får i sig enorma 

mängder gifter, därför tycker Cajsa Warg att det är viktigt att vissa produkter såsom bananer 

är etiskt märkta”, säger Måns 
 
Efterfrågan av etiskt märkta produkter uppfattas av samtliga detaljister som ökande. Ingmar 
Hjelm på Coop tillägger att efterfrågan hittills varit svag, sedd ur ett internationellt perspektiv, 
men att den successivt ökar. ”Frågan är dock hur mycket”, säger han. Ingemar tror att 
ökningen av efterfrågan kommer att bero på hur tillgängliga de Rättvisemärkta produkterna 
är. Han är övertygad om att de företag som verkligen satsar på Rättvisemärkt kommer att få 
en ökad efterfrågan. Måns Falcks uppfattning är att medvetenheten bland konsumenterna har 
ökat och många får ökad kunskap om den situation som råder för producenter i 
utvecklingsländer, vilket bidrar till att ökat intresse för Rättvisemärkta varor och andra etiska 
produkter. Både Coop och Cajsa Warg berättar att de rör sig olika typer av människor som 
konsumerar Rättvisemärkta varor. Den gemensamma nämnaren är dock att de bryr sig om vad 
som händer i omvärlden. Det är alltså medvetna konsumenter som har tillräckligt mycket 
kunskap för att kunskap för att kunna ta egen ställning till frågan. Eftersom systembolaget 
nyligen introducerade Rättvisemärkta viner i sitt sortiment har de enligt Sara ännu inte kunnat 
identifiera vilka kundgrupper som inhandlar dessa varor. Även hon tror dock att 
Rättvisemärkt har eller eventuellt kommer att ha en bred kundbas.  
 
När vi pratade med detaljisterna om vilka faktorer de tror påverkar Rättvisemärkts ställning på 
den svenska marknaden uppgav både Systembolaget och Cajsa Warg att uppmärksamheten 
kring varumärket är en viktig faktor. Ju mer välkänt begrepp Rättvisemärkt blir desto mer 
kunskap får konsumenterna om varumärket och blir därför desto mer benägna att konsumera 
det. Måns Falck tilläger att utbudet, det vill säga tillgängligheten, av Rättvisemärkta produkter 
på marknaden är en annan kritisk faktor. Ingmar Hjelm på Coop anser dock att varumärkets 
trovärdighet är den faktor som mest påverkar Rättvisemärkts ställning på den svenska 
marknaden. ”Trovärdigheten är A och O, Inga skandaler, tack!” Sa Ingmar bestämt. Han 
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menar att om varumärket skulle få en svart fläck i sitt anseende, kan det vara väldigt svårt att 
återfå konsumenternas förtroende. 
 
Såväl Coop som Cajsa Warg ser främst möjligheter med att ha Rättvisemärkta varor i sitt 
produktsortiment. På Coop menar man att det stärker företagets varumärke eftersom det visar 
att de bryr sig om människor som lever under sämre förhållanden än vi gör hemma i Sverige. 
Måns på Cajsa Warg berättar att den främsta möjligheten med att erbjuda Rättvisemärkta 
produkter är att de som företag kan bidra till att produktionen av de varor de köper inte 
produceras under dåliga förhållanden. Sara på Systembolaget däremot berättar att de 
begränsade volymerna av Rättvisemärkt som finns att få tag på i dagsläget är ett stort 
problem. Hon uppger att det exempelvis är väldigt svårt att beställa stora volymer av 
Rättvisemärkta viner eftersom det för tillfället endast finns tre producenter som kan tillverka 
viner som kan Rättvisemärkas. Hon menar att om man kan öka volymerna, kan man även 
sänka priserna, vilket kommer att underlätta för fler kunder att vilja köpa det. Sara drar en 
parallell till eko-viner som inledningsvis såldes till dyra priser, men som tack vare de stora 
volymerna har kunnat gå ner i priset markant. En annan begränsning som Sara pekar på är att 
det kan vara svårt att det kan vara svårt att få tag på viner som är av likvärdig kvalitet som de 
konventionella vinerna.   
 
Vare sig Systembolaget eller Coop har enligt respondenterna ännu inte utvecklat eller 
diskuterat konkreta strategier för att skapa kundrelationer till Rättvisemärkta produkter och 
öka försäljningen av dem. Ingemar Hjelm på Coop tror dock att det rymmer stora möjligheter 
inom det området. På Cajsa Warg säger Måns att man ständigt strävar efter att en upplevelse 
för kunden som stimulerar flera sinnen utöver smaken. Eftersom Rättvisemärkta varor är 
producerade under etiskt korrekta omständigheter vill butiken att den vetskapen 
undermedvetet skall påverka kundens uppfattning av produkternas kvalitet och smak till det 
bättre. Man menar alltså att känslan av att man bidrar till bättre levnadsförhållanden i 
producentländer när man konsumerar Rättvisemärkt skall få kunden att även uppfatta 
produkten som extra god. 
 
På frågan om vilket samarbete detaljisterna har med organisationer som Föreningen för 
Rättvisemärkt och hur de skulle villa att denna utvecklade i framtiden uppgav Ingemar det i 
dagsläget är Coops ägarorganisationer, konsumentföreningar samt KF som i första hand 
ansvarar för samarbetet med för med Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige. Dock kan de i 
framtiden tänka sig att samarbetet utvecklas till att bli ett handfast säljinriktat samarbete med 
Coop. Även Systembolaget samarbetar med Förningen för Rättvisemärkt och försöker 
tillsammans hitta nya producenter som kan tillgodose företaget bolaget med Rättvisemärkta 
varor. På Cajsa Warg har de i dagsläget inte något större samarbete med Föreningen för 
Rättvisemärkt. Måns berättar att om kunderna har frågor kring de Rättvisemärkta produkterna 
som inte de själva kan besvara är enkelt för dem att då kontakta föreningen. 
 
Vad gäller de viktigaste faktorerna som detaljisterna idag kan se måste utvecklas för att 
Rättvisemärkta varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som 
exempelvis miljömärkta produkter anser Ingemar Hjelm att tillgängligheten är avgörande. 
Han menar att tillgången på Rättvisemärkta varor måste öka för att förenkla för konsumenten. 
Även Systembolaget anser att kvantiteterna måste öka, för att öka tillgängligheten. Vidare 
tycker man att kvaliteten på de Rättvisemärkta varorna måste säkerställas. En annan viktig 
faktor som Coop pekar på är att man inte skall skapa skiljelinjer mellan miljömärkt och 
Rättvisemärkt. Ingemar menar att de är två sidor av samma mynt. Måns Falck på Cajsa Warg 
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tror att Rättvisemärkt behöver jobba mer med ”klassisk” PR där information om och 
bakgrunden till Rättvisemärkt och etisk märkning presenteras tydligt förmedlas till kunden. 
Han tror också liksom de andra respondenterna att varorna måste få mer hyllplats i butikerna, 
det vill säga bli mer tillgängliga samt få mer exponering än vad de får idag. 
 
Den främsta faktorn som påverkar Rättvisemärkts ställning på den svenska marknaden tror 
Sara vara det faktum att Rättvisemärkt blivit ett välkänt begrepp framförallt i och med den 
stora försäljningen av Rättvisemärkt kaffe. Hon menar på att det är lättare för konsumenter att 
skapa en association till varumärket och även lättare för företag introducera varumärket i sitt 
sortiment. 
 

5.3. Intervju med produktleverantörer 
 
Intervjuerna med produktleverantörerna kan också på ett betydelsefullt sätt bidra med en 
annan synvinkel på Rättvisemärkts ställning på den svenska marknaden. 
Produktleverantörerna ger en varumärkesbaserad aspekt på marknaden där deras eget 
varumärke ska samarbeta med Rättvisemärkts. Detta bidrar till att produktleverantören och 
Rättvisemärkt framgång eller fall är gemensamt. 
 
5.3.1. Presentation av produktleverantörer    
Sackeus är en renodlad Fair-Trade organisation vars ändamål är att ändats arbeta 
med rättvis handlade varor. Linda Åhlund är inköp – och marknadsansvarig på 
Sackeus. Enligt Linda har företaget varit verksamt i nästan 25 år och är 
Skandinaviens ledande Fair-Trade organisation. Sackeus är en livsmedelsgrossist som 
konkurrerar på samtliga marknader där det finns en efterfrågan på Rättvisemärkta produkter. 
Linda berättar att de i början importerade mycket hantverk från utvecklingsländer, men att 
man idag i huvudsak arbetar med livsmedel med kaffe som största produktgrupp De har satsat 
mycket på produktutveckling av såväl kaffeprodukter som andra livsmedelsprodukter. 
Företagets verksamhetsidé är att på marknadsmässiga grunder importera och sälja varor från 
utvecklingsländer. Varornas framställning skall enligt organisationens kriterier främja såväl 
lokal som global utveckling, rättvisa och miljö. Enligt Sackeus är deras kunder medvetna 
företag, organisationer och privatpersoner som vill ha kvalité. (www.sackeus.se) 
 
Kung Markatta AB är ett grossistföretag som tillhandahåller 
hälsosamma livsmedel som är odlade utan några 
bekämpningsmedel, onödiga tillsatser och genmodifiering. 
Företaget har ett av Sveriges största sortiment av KRAV-märkta varor och ett växande antal 
Rättvisemärkta produkter. Företaget grundades 1983 med drömmen om att kunna förändra 
svenska folkets matvanor i en mer hälsosam inriktning och omsätter (2005) 82 miljoner 
kronor. (www.kungmarkatta.se) 
 

5.3.2. Sammanfattning av intervju och samtal med produktleverantörer 
Den främsta fördelen som Linda Åhlund på i Sackeus ser i företagets samarbete med 
Rättvisemärkt som varumärke är att Rättvisemärkt är ett fristående produktmärke som 
möjliggör en större spridning av Fair-Trade varor till ”vanliga” butiker. Hon menar att 
kunderna i världsbutikerna oftast är medvetna om att samtliga varor är rättvist handlade, 
därmed är inte själva märkningen där en primär aspekt. På Kung Markatta anser man att den 
främsta fördelen ligger i att Rättvisemärkt är en positiv märkning. Enligt Linda kan 
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samarbetet med Rättvisemärkt också innebära vissa nackdelar. Ett av dessa är företaget kan 
bli för beroende av en märkning som de inte själva äger och styr över. Sackeus har ändats 
kontroll över sina egna varumärken, menar hon. I dagsläget skriv det mycket positivt om 
Rättvisemärkt, vilket är positivt för alla organisationer som arbetar med Rättvisemärkta 
produkter. ”Men vad händer den dagen medierna börjar skriva negativa saker om 

Rättvisemärkt?” Frågar Linda lite oroligt. Hon tror att detta för eller senare kommer att ske 
och att det då med stor sannolikhet kommer att ha en negativ inverkan Sackeus på 
Rättvisemärkta varor. Maria däremot anser inte att det finns några direkta nackdelar, men 
säger att det i så fall skulle vara att produkterna kostar lite mer och därför kan vara svårare att 
distribuera, ”men samtidigt ligger det ju i denna typ av produkts natur”, säger hon. 
 
När det gäller faktorer som påverkar Rättvisemärkts ställning på den svenska marknaden tror 
man på Sackeus att den massmediala bevakningen av Rättvisemärkt bidrar till att varumärket 
får en starkare ställning på den svenska detaljhandelsmarknaden. Linda anser att det nästan 
har blivit lite av en trend att ha Rättvisemärkt och att debattera om det. Vidare anser hon att 
varornas kvalitet är en stor bidragande faktor. Linda berättar att i början av Fair-Trade 
rörelsen hade de Rättvisemärkta produkterna ett rykte om att vara av sämre kvalitet än de 
konventionella varorna. Detta har enligt henne dock förändrats. Hon säger att varornas 
kvalitet idag står högt i kurs. Andra faktorer som påverkar varumärkets ställning i Sverige är 
antalet märkta produkter som finns tillgängliga, samt hur produkternas förpackningar ser ut. 
Tidigare har företag som har Rättvisemärkta varor enligt Linda varit beroende av de 
förpackningar som gjordes i producentländerna, vilka inte alltid uppnådde den höga estetiska 
standarden som finns här hemma. Idag arbetar Sackeus själva med att göra förpackningar till 
de Rättvisemärkta produkterna lika konkurrenskraftiga som de konventionella varorna genom 
att göra dem mer attraktiva. Maria på Kung Markatta tror att prisskillnaden gentemot 
konventionella varor är den faktor som mest påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden. 
Hon poängterar dock att om exempelvis världsmarknadspriset på kaffe är högt, blir inte 
prisskillnaden mellan Rättvisemärkt och vanligt kaffe särskilt stor och då menar hon att det är 
lättare för konsumenten att välja det Rättvisemärkta alternativet. 
 
Maria anser att Kung Markatta hade en relativt stor delaktighet i Rättvisemärkts ställning på 
den svenska marknaden eftersom de var Rättvisemärkts första medlem. Dock är deras roll inte 
så stor lägre eftersom flera och betydligt större företag har gått med.  Även Sackeus anser att 
de haft en viss roll i Rättvisemärkts ställning på marknaden. Framförallt eftersom företaget 
har varit och lagt grunden för Rättvisemärkt i Sverige. Enligt Linda var exempelvis deras 
kaffe av märket Organico det första kaffet i Sverige att bli såväl KRAV-märkt som 
Rättvisemärkt. Sackeus har alltså varit med och spridit idén och grundtanken om 
Rättvisemärkt. Linda uppger också att Sackeus är en viktig aktör i kampen om att få ut 
Rättvisemärkta produkter till så många olika försäljningskanaler som möjligt. Vidare strävar 
Sackeus efter att ta in så många varugrupper som det bara går och försöker kontinuerligt hitta 
nya produkter för Rättvisemärkning. Företaget satsar alltså på att utveckla produktsortimentet 
eftersom just sortimentet är den aspekt som de idag anser vara det största hindret för att 
Rättvisemärkt skall kunna växa sig större. Linda berättar att det för närvarande finns alldeles 
för få varor som Rättvisemärkta, även om de i många fall är producerade under ”schysta” 
förhållanden. Hon anser att märkningen är en viktig aspekt för att underlätta för 
konsumenterna att handla medvetet. Därför måste man få ut fler Rättvisemärkta produkter i 
dagligvaruhandeln. Linda berättar att svårigheten idag ligger i att företaget ännu inte blivit 
listad hos centrallagrens beställningskataloger, så att alla butiker inom samma kedja skall 
kunna beställa Rättvisemärkt. På så sätt skulle man kunna få ut betydligt större volymer på en 
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och samma gång och nå ut till ännu fler butiker. Som det ser ut idag måste dock varje enskild 
butik beställa själv direkt av Sackeus. 
 
Gällande vilken roll Rättvisemärkt har haft i företagens ställning på marknaden säger Linda 
på Sackeus att intresset för Rättvisemärkta har ökat mycket tack vare att det skrivits mycket 
om Rättvisemärkt i media, vilket gynnar Sackeus eftersom de är grossister. Linda vill dock 
poängterar dock att de själva har lagt grunden och arbetat fram attraktiva produkter och 
förpackningar. ”Rättvisemärkts delaktighet har allts inte varit lika stor som man skulle kunna 

tro” säger hon. 
 
Både kung Markatta och Sackeus är överrens om att efterfrågan av etiskt märkta produkter 
ökar på den svenska marknaden. Enligt Linda ökar intresset framförallt på nya håll såsom hos 
kaféer, restauranger och andra företag som har fattat att de kan tjäna pengar på att erbjuda 
Rättvisemärkt till sina kunder. 
 
Kung Markattas samarbete med Föreningen för Rättvisemärkt bygger på att de betalar 
licensavgifter. Vidare sponsrar de ibland Rättvisemärkts ambassadörer med produkter vid 
aktiviteter. Samarbetet mellan Sackeus och Föreningen för Rättvisemärkt fungerar enligt 
Linda bra, oftast är de med på samma events. Dock tycker hon att Sackeus som renodlad Fair-
Trade organisation skulle kunna få extra stöd eftersom de har betydligt mer Rättvisemärkta 
varor i sitt produktsortiment än vad många andra större företag har. De därför utifrån andra 
förutsättningar menar hon.  
 
När vi pratar med respondenterna om de utmaningar som finns kopplade till att ha 
Rättvisemärkta varor i sitt produktsortiment berättar Linda på Sackeus att när man har en 
märkning blir det ibland ett pedagogiskt problem att förklara att omärkta varor som finns i 
företagets sortiment ändå kan vara producerade under lika rättvisa förhållanden som de 
märkta produkterna. Anledningen till att alla produkter på Sackeus inte är märkta är att det 
ännu inte finns kriterier för många av dem. Det vill säga att det inte finns kriterier för 
märkning av dem. Fler och fler produkter håller dock på att få kriterier.  Samtidigt tycker hon 
att det är viktigt att komma ihåg att Fair Trade har sin grund i att hitta en marknad för 
småproducenter i fattigare delar av världen. Utifrån den synvinkel menar Linda att det 
egentligen inte är märkningen som är det primära. Till skillnad från Sackeus har Kung 
Markatta inte upplevt några problem med att inte alla deras varor är Rättvisemärkta. Maria 
säger att de flesta människor som de har kontakt med förstår att Rättvisemärkt är en märkning 
som enbart kan sättas på produkter från tredje världen.  Den främsta utmaningen som Kung 
Markatta har stött på är enligt Maria att få kunder och inköpare att förstå och acceptera den 
prisskillnad som finn mellan Rättvisemärkta varor och Konventionella varor.  
 
Att Rättvisemärkt har fått en större genomslagskraft i länder som Nederländerna och England 
tror Linda delvis beror på att vi lever i ett välfärdssamhälle. Hon menar att vi länge har levt 
under föreställningen att vi i och med att vi betalar höga skatter och ger massor av bistånd, 
inte behöver oroa oss för hur vår konsumtion påverkar människor i utvecklingsländer. Vi tror 
att alla som har det dåligt tas om hand av de pengar som vi betalar in till staten och dylikt. Vi 
saknar enligt Linda en tradition av att man individuellt måste bidra till förbättrade 
levnadsförhållanden i U-länderna genom att ändra våra konsumtionsvanor. I Storbritannien 
har man enligt henne en mycket längre tradition av att som individ vara med och påverka. En 
annan anledning som Linda pekar på är att vi inte har det koloniala arvet som exempelvis 
England och Belgien har och saknar därför en närmare och mer påtaglig relation till fattiga 
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länder, och därmed sakar vi även det dåliga samvetet för den situation som råder där idag. 
Linda menar att många utav de Rättvisemärkta produkter som importeras till Storbritannien 
kommer från deras gamla kolonier. Ytterligare en viktig aspekt är att Rättvisemärkt i såväl 
England som Benelux länderna har fått bättre finansiering än vad Rättvisemärkt har fått i 
Sverige. De har därför bättre ekonomiska förutsättningar och kan lägga ner mer resurser på 
exempelvis kampanjarbete och informationsspridning. Maria däremot tror att den främsta 
anledningen till att Rättvisemärkta produkter fått en större genomslagskraft i Benelux-
länderna än i Sverige är att Max Havelaar och Fair Trade började i just Nederländerna 
 
Vad gäller framtiden för Rättvisemärkta varor i Sverige tror båda respondenterna på en ljus 
framtid. ”Fler och fler kommer att inse hur positivt det är att konsumera medvetet” säger 
Linda hoppfullt. Linda tror att ökningen främst kommer att bero på att fler stora institutioner 
och företag kommer att inse potentialen i Rättvisemärkt. Även Maria på Kung Markatta tror 
efterfrågan främst kommer att öka och främst från storhushåll. 
 

5.4. Intervju med organisationer 
Intervjuerna med organisationerna som kämpar för etisk handel kan bidra med ännu en aspekt 
av Rättvisemärkts ställning på marknaden. Organisationerna är de som är mest insatta i 
problematiken men även de är en del av helhetssynen av Rättvisemärkta produkter på 
marknaden.  
 
5.4.1. Presentation av organisation 
Världsbutikerna för rättvis handel är en medlemsorganisation för 
världsbutiker i Sverige. Världsbutikerna är självständiga butiker som 
samverkar utifrån gemensamma kriterier för rättvis handel. Organisationen 
har som mål att öka försäljningen av samt säkra marknaden för produkter 
från småskalig produktion i Asien, Latinamerika och Afrika.  För att 
uppnå detta arbetar de med kampanjer, information och utbildning. Organisationen består idag 
av knappt 40 lokala världsbutiker samt stödmedlemmar. (www.varldsbutikerna.org) 
 
Världsbutikerna för rättvis handel har satt upp följande kriterier som måste följas för att en 
butik skall få kalla sig världsbutik: (Ibid.) 
 

- En världsbutik förbinder sig till att genom sitt syfte och sina stadgar, 
informationsmaterial och aktioner arbeta för rättvis handel. 

 
- Då världsbutikens främsta syfte är att arbeta för rättvis handel skall Fair Trad- 

produkter utgöra minst 80 procent av butikens sortiment. 
 

- Världsbutiken skall sträva efter att vara en bra marknadsplats för producenter genom 
att lägga stor vikt vid butikens utseende och varornas presentation, men också 
personalens attityder och kunskaper. 

 
- En världsbutik måst informera allmänheten om sina mål, varornas ursprung, 

producenterna samt världshandeln. Vidare skall den stödja aktioner och kampanjer 
som syftar till en förbättrad situation för producenterna samt försöka påverka 
nationella och internationella politiska beslut i en positiv riktning för producenterna. 
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- Världsbutiker bör investera verksamhetens vinst i rörelsen för rättvis handel. 
  
5.4.2. Sammanfattning av intervju med organisationer 
Organisationen, Världsbutikerna för Rättvis Handel ser det som mycket positivt att 
försäljningen och utbudet av Rättvisemärkta produkter ökar. 
De faktorer som påverkar utvecklingen är bl.a. att utbudet blir bredare, att folk har mer och 
mer kunskap och att det talas mer och mer i t.ex. media om hur de varor vi köper har 
producerats. Att Rättvisemärkt har satsat mycket på marknadsföring kan även vara en 
betydelsefull faktor. 
 
Världsbutikerna för Rättvis Handel menar att de Rättvisemärkta produkter och rättvist 
handlade varorna framhålls genom professionell försäljning och information. Genom 
information om produkten, producenten och om villkoren och förhållandena i konventionell 
och rättvis handel samt kampanjer av olika slag informerar de om fördelarna med 
Rättvisemärkt och rättvis handel. 
 
Vid frågan kring vilken typ av konsumenter som inhandlar rättvist handlade varor tror 
organisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel att det traditionellt har det varit kvinnor i 
medelåldern från medelklassen som handlar i världsbutiker, eftersom de har kunskapen, 
intresset och resurserna. På senaste tiden har många unga (15-30 år) blivit aktiva inom rättvis 
handel vilket gör att ”budskapet” sprids till andra unga. För att Rättvisemärkt ska kunna 
utvecklas krävs det även kunskap, tydlighet och tid. Människor måste få större kunskap om 

varför det är bra att köpa Rättvisemärkt, menar Ina Blind som sitter med i styrelsen för 
Världsbutikerna för Rättvis Handel. Rättvisemärkt måste klara av att profilera sig och visa att 
man är bäst i villervallan av olika etiska och alternativa märkningar som utz kapeh och 
chiquitagrodan.  
 
Världsbutikerna för Rättvis Handel tror att anledningen till varför Fair Trade-produkter har 
fått en större genomslagskraft i Benelux-länderna och England än i Sverige delvis är en fråga 
om resurser. Världsbutiks-organisationen i t.ex. Nederländerna har fått stora statliga bidrag 
för att marknadsföra rättvis handel. Det faktum att dessa länder har haft närmare relationer 
med producentländerna, genom att många tidigare var nederländska eller brittiska kolonier, 
kan också ha bidragit.  
 
Världsbutikerna för Rättvis Handels bidrag och inverkan på samhällets inställning till rättvis 
handel är att de har ett brett sortiment av rättvist handlade produkter tillgängliga för 
allmänheten samt sprider information om produkten, producenten och om villkoren och 
förhållandena i konventionell och rättvis handel. Den typiska svenska kunden ses av 
Världsbutikerna för Rättvis Handel som lätt skeptisk och att konsumenterna gärna vill vara 
säkra på att allt verkligen är så bra som det sägs. De svenska konsumenternas köpbeteende 
påverkas av hur massmedier porträtterar varumärken och företag men problemet är att även 
om man får veta att vissa produkter tillverkas under dåliga arbetsförhållanden så finns det 
sällan något lättillgängligt alternativ.  
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6. ANALYS 
 

nder  följande avsnitt avser vi att sammankoppla genomförd empiri med berörd teori. En 
del av de tankar och funderingar som har uppstått under arbetets gång redovisas här. 

Analysen ligger till grund för de slutsatser som vi kommit fram till i uppsatsens avslutande 
avsnitt. 

 

6.1. Analys av intervjuerna samt teoretiskt förankrade reflektioner 
 
Vi har under arbetet med denna uppsats intervjuat många olika fascinerande personer och 
organisationer och därtill läst mycket intressant teori och forskningsfront inom ämnet. I 
följande analys avser vi att analysera den sammanställda empirin, för att utifrån den göra 
kopplingar till teorin. 
 

6.2. Möjligheterna och begränsningar med Rättvisemärkt 
 
Samtliga företag som deltog i undersökningen samt organisationen Världsbutikerna för 
Rättvis Handel var överrens om att försäljningen av Rättvisemärkta varor och intresset för 
denna typ av produkter är ökande i Sverige. Märkningen Rättvisemärkt kan som tidigare 
konstaterat i denna uppsats betraktas som ett ingrediensvarumärke. Enligt Desai och Keller 
(2002) är en av de främsta anledningarna till att ett värdvarumärke väljer att samarbeta med 
ett ingrediensvarumärke, att det med stor sannolikhet bidrar till en ökad differentiering av 
produkten och varumärket från sina konkurrenter. De menar att ingrediensvarumärket kan ge 
värdvarumärket helt nya attribut som kan vara fördelaktiga i konkurrenssyfte. Att döma av 
ovannämnda respondenter lanserar många företag Rättvisemärkta produkter för att ge 
kunderna en större bredd och ett större djup i sortimentet genom att spegla de trender som 
sker i samhället och på detaljhandelsmarknaden, där trenden tycks vara att konsumenten kan 
bidra till en bättre värld genom sitt konsumtionsbeteende. På Coop menade man också att 
Rättvisemärkt bidrar till att stärka företagets varumärke eftersom det signalerar ut till 
konsumenterna att företaget bryr sig om den situation som råder i omvärlden, vilket nog är 
fallet för ett flertal företag. De vill alltså uppfattas av konsumenterna som omtänksamma 
organisationer. 
 
För de företag som profilerar sig som Fair-Trade organisationer eller företag, såsom Sackeus, 
möjliggör Rättvisemärkningen en större distribution av rättvist handlade varor till ”vanliga” 
butiker där de kan nå fler och större kundgrupper. Linda Åhlund på livsmedelsgrossisten 
Sackeus berättade exempelvis att kunderna i så kallade världsbutiker oftast är medvetna om 
att samtliga varor som säljs där är rättvist handlade och producerade. Hon menar därmed att 
själva märkningen inte är en primär aspekt på en sådan försäljningsplats, utan den behövs 
främst på butiker som Coop och Ica där variationen av varumärken och produkter är betydligt 
större. Vår uppfattning är att Rättvisemärkningens funktion hos dessa butiker är liksom 
KRAV-märket att hjälpa konsumenten att skapa associationer och välja rätt i mängden av i av 
information och alternativ som finns i butiken. 
 
Att samarbeta med ett ingrediensvarumärke kan också innebära en och annan belastning.  
Keller (2003) liksom Vaidyanathan och Aggarwal (2000) poängterar att det finns en risk att 

U 
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värdvarumärkets image skadas av ingrediensvarumärket om detta exempelvis plötsligt skulle 
få ett dåligt rykte och porträtteras som negativt. På Sackeus pratade Linda om att det var 
problematiskt att vara för beroende av en märkning som de inte själva äger och styr över. Hon 
menade att det i dagsläget skrivs mycket positivt om Rättvisemärkt, vilket är positivt för alla 
de företag och organisationer som arbetar med Rättvisemärkta varor. Men samtidigt undrade 
hon över vad som kommer att hända den dagen medierna börjar skriva negativa saker om 
varumärket. Det är av största vikt för såväl värdvarumärket som för ingrediensvarumärket att 
bygga upp och bibehålla sin trovärdighet inför konsumenterna. Exempelvis Nycander (1999) 
menar att det är grundläggande att ett märke uppfattas av konsumenten som trovärdigt 
eftersom konsumentens beredskap att handla märkta produkter är beroende av om varan 
förknippas med en social identitet. 
 

6.3. Varumärkets budskap 
 
Den massmediala bevakningen av Rättvisemärkt verkar i mångt och mycket vara en av 
nyckelfaktorerna till varumärkets utveckling på den svenska marknaden. Vi har sett teoretiska 
och empiriska indikationer på att såväl privatkonsumenters som företags etiska medvetande 
påverkas av det som skrivs i medierna gällande företagens produktion och varumärken. För 
konsumenterna innebär uppmärksamheten kring varumärket ökad kännedom och kunskap om 
rättvis handel, vilket ökar sannolikheten för att de skall konsumera Rättvisemärkta varor. Vad 
gäller företagen handlar det troligtvis, som Charlotte Hedin sa, om en rädsla för att bli 
utpekade som det svarta fåret.  På Sackeus tror man att det nästan har blivit lite av en trend att 
debattera om Rättvisemärkt. Faran som vi ser med detta är att det just fastnar vid enbart en 
debatt- och moral trend.  För trots att det skrivs relativt mycket om Rättvisemärkt och allt fler 
människor är bekanta med begreppet, tycks ett flertal konsumenter inte riktigt ha fått klarhet i 
varumärkets egentliga innebörd.  ”Människor måste få större kunskap om varför det är bra 

att köpa Rättvisemärkt”, sa Ina Blind från organisationen Världsbutikerna för Rättvis Handel. 
Alla konsumenter som intervjuades var också eniga om att Rättvisemärkt måste synas mer 
och marknadsföras bättre. Kanske handlar det om att Rättvisemärkt måste använda sig mer av 
klassisk markandsföring för att klara av att konkurrera med de konventionella varorna på 
butikshyllorna. Viktigt här är dock att det etiska budskapet förblir en röd och tydlig tråd som 
lämnar utrymme för förvirring och missuppfattningar hos konsumenten. Davenport och 
Williams (2005) diskuterar i en artikel just problematiken med att marknadsföra 
Rättvisemärkt sedan det gjorde intåg bland de kommersiella produkterna som ett 
ingrediensvarumärke. De menar att varumärkets grundläggande budskap som handlar om etik 
samt bättre arbetsmöjligheter och exportmöjligheter till människor i utvecklingsländer, har 
bytt skepnad. Nu handlar det enligt dem istället om att konsumenten skall kunna konsumera 
en ”bättre värld”, vilket leder till budskapet i Fair-Trade organisationer urmjölkas.  
 
Eftersom varumärkets kärna är rättvisa, ställs det också inför andra problem än vad kanske 
konventionella varumärken gör. Genom att välja ett Rättvisemärkt alternativ måste 
konsumenter indirekt också ta ställning till vad som egentligen är rättvist. Detta kan dock vara 
svårt att göra om varumärkets budskap inte är tillräckligt tydligt. Charlotte Hedin sa 
exempelvis att hon inte riktigt kände sig säker på om arbetare i producentländer tycker att det 
är rättvist att bli helt bojkottade och arbetslösa istället för att ha dåliga arbetsförhållanden. Om 
en konsument står i butiken och ställs inför ett sådant dilemma kan detta vara ett tecken på att 
varumärket inte är tillräckligt starkt och därför är det många gånger enklare att välja det 
alternativ de redan känner till och är vana vid och därför heller inte ifrågasätter. 



Hur ser den svenska marknaden ut för Rättvisemärkta produkter? 
 

 
 

 42 

6.4. Pris, kvalitet och tillgänglighet 
 
De viktigaste faktorerna för en produkts ställning på en marknad är fortfarande pris, kvalitet 
och tillgänglighet, oavsett varumärket. Utifrån denna studie kan det tydas att det främsta 
problemet som Rättvisemärkt ställs inför idag är tillgängligheten. Med tillgänglighet menas i 
detta fall mängden varor som finns tillgängliga för detaljister och leverantörer att köpa in, 
bredden på sortimentet av Rättvisemärkta produkter samt hur lättillgängliga produkterna är 
för konsumenterna, det vill säga hur enkelt det är för dem att få tag på Rättvisemärkta 
alternativ i vanliga butiker. Detaljisterna och produktleverantörerna som deltog i denna 
undersökning var alla överrens om att det i dagsläget är svårt att få stora volymer av 
Rättvisemärkta produkter med anledning av att producenterna oftast är små, och ännu relativt 
få. De små volymerna gör det svårt för företagen att få stordriftsfördelar och därmed sänka 
kostnaderna något. Exempelvis berättade Systembolaget att de har svårigheter att beställa 
stora volymer av Rättvisemärkta viner eftersom det för tillfället endast finns tre producenter 
som kan tillverka vinner som kan Rättvisemärkas. Kan man öka volymerna kommer man 
även kunna sänka priserna och eventuellt på så viss att nå ut till fler kundgrupper. Samtidigt är 
det som Sara på Sackeus sa, viktigt att förstå att Rättvisemärkta produkter alltid kommer att 
ligga lite högre i pris än de konventionella varorna och därför är det som Nicholls (2004) 
menar viktigt att motivera priset med produktens värde.  
 
Även sortimentet av Rättvisemärkta varor är ännu väldigt begränsat. Detta gör det svårare för 
konsumenten att vara konsekvent i sitt köpbeteende, vilket detaljister och leverantörer verkar 
vara medvetna om. Exempelvis strävar Sackeus efter att hitta nya produkter för 
Rättvisemärkning för att utveckla sortimentet. Även om det säkerligen finns en hel del 
produkter som är producerade under rättvisa förhållanden är det viktigt att fler av dem märkta 
för att som tidigare sagt få dem sålda i de ”vanliga” butikerna. 
 
Kvaliteten och värdet hos ett ingrediensvarumärke såsom Rättvisemärkt måste vara av den 
standard att det gynnar värdvarumärket och ger det ett lyft (Desai och Keller, 2002). De 
Rättvisemärkta varorna har tidigare haft ett rykte om sig att vara av sämre kvalitet än 
konventionella produkter. Företag som arbetar med Rättvisemärkt verkar dock ha tagit upp en 
kamp att tvätta bort denna stämpel. På Systembolaget sa Sara Engkvist vid ett flertal tillfällen 
att det är viktigt för dem att säkerställa kvaliteten hos samtliga produkter som de köper in. 
Linda på Sackeus tror att de Rättvisemärkta varornas kvalitet är betydligt mer prioriterad idag 
än vad den var i början av Fair-Trade rörelsen, vilket ändrat dess anseende. Hon berättade 
exempelvis att på den svenska markanden utgör produkters förpackningar en viktig 
konkurrensfaktor. Tidigare har företag som har tillhandahåller Rättvisemärkta varor enligt 
Henne varit beroende av de förpackningar som gjordes i producentländerna, vilka många 
gånger inte uppnådde den estetiska standarden som finns på den svenska marknaden. Därför 
arbetar Sackeus idag själva med att göra förpackningar till Rättvisemärkta produkter lika 
konkurrenskraftiga attraktiva som de konventionella varorna. Man kan alltså säga att de tog 
beslutet att spela utifrån de spelregler som råder på den svenska markanden, vilket långsiktigt 
gynnar varumärket. För att Rättvisemärkta produkter skall uppnå en långsiktig framgång är 
det enligt Nichols (2004) en förutsättning att produktutvecklingen sker med hänsyn tagen till 
såväl producenterna och konsumenternas behov och efterfrågan.   
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7. SLUTSATS & AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

detta slutliga avsnitt presenteras de slutsatser som vi kommit fram till efter genomförd analys av empiri 

och teori. Slutsatserna och diskussionen består av våra egna reflektioner och tankar som uppkommit 

under arbetets gång. Uppsatsens frågeställning, ”Hur ser den svenska marknaden ut för Rättvisemärkta 
produkter?”, har legat till grund för genomförandet av studien och detta avsnitt. Kapitlet avslutas med 

rekommendationer om vidare forskning. 

 

7.1. Slutsatser från vår undersökning 
 
Syftet med denna uppsats är, som redan nämnts i inledningen, att belysa hur marknaden ser ut 
för Rättvisemärkta varor i Sverige samt få en djupare förståelse för hur rättvist handlade varor 
kan få en starkare ställning på den svenska detaljhandelsmarknaden. Arbetsgruppen har med 
hjälp av forskningsrapporter om rättvis handel, litteratur som behandlar 
ingrediensvarumärkning och empiriska undersökningar bland diverse olika intressenter på den 
svenska marknaden analyserat fram slutsatser som kan besvara frågeställningen, vilken lyder 
enligt följande: 
 
”Hur ser den svenska marknaden ut för Rättvisemärkta produkter?” 
 
Under den tid vi skrivit och genomfört denna magisteruppsats har vi fått en större förståelse 
för vad Rättvisemärkt står för, hur det är som varumärke och hur den svenska marknaden ser 
ut för de Rättvisemärkta produkterna. De huvudsakliga slutsatserna och lärdomen som vi kan 
dra från vår studie och den analys som utförts är att det finns företagsekonomiska faktorer och 
sociala faktorer som påverkar hur den svenska markanden ser ut för Rättvisemärkta varor. I 
detta avsnitt diskuteras även hur vi tror att Rättvisemärkt skulle kunna få en starkare ställning 
på den svenska marknaden samt presenteras de faktorer som vi tror har bidragit till den 
rådande marknaden. 
 
Som marknaden ser ut i dag för de detaljister som tillhandahåller Rättvisemärkta produkter, är 
Rättvisemärkningen ett betydelsefullt attribut som de kan använda för att påverka företagets 
image, det vill säga för att stärka företagets varumärke. Detta är uttalat bland detaljisterna som 
deltagit i undersökningen och stöds även av ett flertal av de teorier som används i uppsatsen. 
Att tillhandahålla etiskt märkta varor tjänar för de vinstdrivande företagen fler syften än att 
stödja rättvis handel. Problemet kring detta kan vara att budskapet om vad Rättvisemärkt 
strävar efter är för otydligt Även de företag och privatkonsumenter som konsumerar varorna 
har i viss mån denna inställning till Rättvisemärkt. I och med detta står konsumenten inför ett 
dilemma när de står i butiken och skall göra sina inköp. För att Rättvisemärkt ska bli ett 
självklart val måste kunden ha tagit itu med detta dilemma och ha klart för sig vad 
Rättvisemärkt står för innan hon/han ska handla i butiken. Att marknadsföra Rättvisemärkt 
och sprida ett tydligt budskap för varumärket är onekligen en viktig faktor för att 
Rättvisemärkt ska kunna bli starkare på rätt grunder i framtiden. Mycket tyder på att 
kunskapen i dagsläget inte är tillräcklig vare sig bland privatkonsumenter eller bland 
företagskonsumenter.  Värdet i att konsumera rättvisemärkt måste alltså tydliggöras och 
förmedlas på ett bättre sätt än vad det görs idag. 
 

I 
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Enligt den empiriska undersökningen som arbetsgruppen utfört är massmedia en av de 
främsta informationsspridarna för Rättvisemärkta produkter på den svenska marknaden. 
Media kan därmed klassas som en av de största och mest betydelsefulla kanalerna för att 
förmedla och sprida varumärkets innebörd eftersom det har stort inflytande på olika aktörer i 
samhället såsom, konsumenten och detaljister. Att Rättvisemärkt är uppmärksammat i media 
är självklart mycket positivt för varumärkets ställning på marknaden men det kan även bidra 
med negativa konsekvenser. Vår uppfattning är att debatten i media ibland resulterar i en 
moralpanik där fokus läggs på huruvida människor vill konsumera en ”bättre värld” genom att 
köpa Rättvisemärkt. Man spelar alltså på konsumenters samvete och gör frågan till ett 
moralisk och etiskt ställningstagande, där konsumenten ställs i fokus istället för att fokusera 
på varumärkets innerbörd och värde. Risken som vi ser i detta är att varumärkets ställning på 
marknaden försvagas och att dess kärna urmjölkas. 
 
En annan eventuell biverkning av den massmediala uppmärksamheten är att den dag någon 
ger en negativ porträtt av Rättvisemärkt kan detta medföra och leda till att de företag som 
arbetar med Rättvisemärkt inte vågar satsa fullt ut. De produktleverantörer som använder 
Rättvisemärkt som ingrediensvarumärke är oroliga över att Rättvisemärkt ska få dålig 
uppmärksamhet i media eftersom detta skulle innebära att de som värdvarumärke skulle bli 
kopplade till den kritik som Rättvisemärkt får. 
 
För att Rättvisemärkt ska kunna få en stärkt ställning på den svenska marknaden bör de 
organisationer som arbetar för att främja Rättvisemärkt och företag inte förlita sig på medias 
positiva uppmärksamhet och istället använda sig av klassisk PR och marknadsföring i större 
utsträckning för att få fram Rättvisemärkts riktiga budskap få en permanent plats i 
konsumentens medvetande. Rättvisemärkt bör satsa på att tilltala alla konsumentgrupper i 
samhället, och detta tror vi kräver att de spela utifrån de marknadsekonomiska spelreglerna i 
samhället.  
 
En svaghet som uppmärksammats i uppsatsens problematisering och även bestyrks i analysen, 
är att den befintliga tillgängligheten av Rättvisemärkta varor för konsument men också för 
detaljist och leverantörerna är relativt dålig. Eftersom det finns få producenter som producerar 
Rättvisemärkt är det även svårt för produktleverantörerna att leverera stora kvantiteter till 
detaljisterna. Detta leder in sin tur till att priset på de Rättvisemärkta produkterna oftast är 
högre än de konventionella konkurrenterna. Visserligen måste priserna kanske vara lite högre 
för att varumärket skall tjäna sitt syfte, men om man kan få större volymer kan man också dra 
nytta av stordriftfördelar och därmed uppnå en prisnivå som är tillgänglig för alla 
konsumenter och öka försäljningen. 
 
Hur kommer det sig då att Rättvisemärkt är starkare i andra länder såsom England och 
Benelux-länderna? Finns det ett större intresse eller större ekonomiska resurser i dessa länder? 
Svaret på denna fundering kan, som diskuterat i uppsatsens analys, härledas till det koloniala 
arvet som dessa länder har vilket vi tror har bidragit till ett större engagemang för etisk handel 
i samhället. De har närmare relationer till producentländerna än vad exempelvis Sverige har. 
Avsaknaden av det koloniala arvet medför också med stor sannolikhet att svenska 
konsumenter och kanske även statliga myndigheter saknar ett dåligt samvete för de levnads- 
och arbetsförhållanden som råder i utvecklingsländerna. I länder som England och Holland får 
Fair Trade - organisationer större statlig finansiering som de kan använda för att framhålla 
Rättvisemärkts varumärke och budskap. 
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För att avslutningsvis sammanfatta de företagsekonomiska aspekterna av hur den svenska 
marknaden ser ut för Rättvisemärkta produkter kan man säga att den är successivt växande. 
Det är ett etablerat varumärke som dock behöver satsa på att öka medvetenheten och 
kunskapen bland konsumenterna, genom bland annat tydligare profilering och mer 
exponering. De är även ett varumärke som behöver satsa mer på att finna fler producenter 
som kan producera ”rättvist” och märkas så att tillgängligheten och utbudet kan öka och 
priserna kan sjunka. De andra faktorerna utöver det företagsekonomiska är de sociala 
aspekterna kring hur Rättvisemärkta produkter ser ut på den svenska marknaden. Dessa 
faktorer är bland annat att Sverige inte har något kolonialt arv som konsumenterna kan 
relatera till. Levnads- och arbetsförhållanden för människor i utvecklingsländer är därmed 
något avlägset. Vi hör om det på TV, vi läser om det i dagstidningar och någon gång ibland 
ger vi en hundring eller två i välgörenhetssyfte. Däremot påverkar det inte vårt 
konsumtionsbeteende i lika stor utsträckning som i de ovannämnda länderna.  Inte heller 
staten har lika stort engagemang eftersom den nära relationen med forna kolonier inte 
existerar.    

 

7.2. Rekommendationer för vidare forskning 
 
Under uppsatsens gång har vi i arbetsgruppen upptäckt nya teman och frågeställningar kring 
etisk handel som vi inte tänkt på tidigare. Med dessa nya insikter vill vi dedicera uppsatsens 
sista stycke till en kort presentation av, vad vi anser är intressant för vidare forskning inom 
ämnet etisk märkning. 
 
 

- Hur ser etisk märkning ut i Sverige i förhållande till ex. Holland? Vilken inverkan har 

det koloniala arvet? 

 

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur Rättvisemärkt bedriver sitt 

varumärke och hur företag som t.ex. The Body Shop bedriver sitt varumärke?  

 

- Hur ska Rättvisemärkts budskap förmedlas och nå fram bättre till den svenska 

konsumenten? 

 

- Hur klarar sig den icke vinstdrivande organisationen i den traditionella 

marknadsekonomin? 
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Bilaga 1- Första kontakten med respondenterna 
 
Hej! 
 
Vi heter Sheila Cossa Bucuane och Malin Barkman. Vi läser just nu fjärde året på Nordiska 
detaljhandelslinjen (en civilekonomutbildning med inriktning på detaljhandeln) på 
Stockholms Universitet. Denna termin ägnas våra studier åt att skriva en magisteruppsats. Vi 
har därmed valt att titta närmare på marknaden för rättvisemärkta varor i Sverige. Vår 
ambition är att genomföra en studie där vi tar hänsyn till de organisationer som arbetar med 
och för rättvishandel, detaljister som tillhandahåller Fair Trade-produkter samt 
slutkonsumenter.  För att detta arbeta skall vara genomförbart behöver vi hjälp med 
information från samtliga ovannämnda parter.  
 
Vi skulle vara högst tacksamma om Ni ville ställa upp och besvara några frågor relaterade till 
ämnet inom en snar framtid. Om möjligheten finns föredrar vi att träffa Er personligen för ett 
samtal, men då vi är medvetna om att tiden kan vara en bristvara för Er är vi även glada för 
samtal via telefon eller mail. 
 
Tack för hjälpen 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Sheila Cossa Bucuane 
E-post: sheila.cossa@gmail.com 
Mobil: 0707-258452 
 
Malin Barkman 
E-post: malinbarkman@spray.se 
Mobil: 0707-602945 
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Bilaga 2 - Intervjumall, konsumenter 
 
Detta frågeformulär är utformat av två studenter vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Stockholms Universitet. Formuläret är en del av empirin i vår magisteruppsats som har 
frågeställningen: ”Hur ser marknaden ut för Rättvisemärkta produkter?” Avsikten var från 
början att göra personliga intervjuer, men då vi prioriterat person före metod, har vi även 
utformat ett frågeformulär som kan genomföras via mail. Vår önskan är att du som respondent 
skall vara så uppriktig och ärlig som möjligt så att vi får en så korrekt bild av verkligheten 
som möjligt. Svara gärna utförligt. 

 
 

1. Hur vanligt är det för dig att se Rättvisemärkta varor när du är ute och handlar? 
 
 
 

2. Vilken uppfattning har du av Rättvisemärkt? 
 
 
 

3. Hur förhåller du dig till Rättvisemärkta varor som konsument? 
 
 
 

4. Vilken tror du är anledningen till dina konsumtionsvanor av Rättvisemärkta 
produkter? 

 
 
 

5. Hur viktigt tycker du att det är med en etisk märkning av produkter? 
 

 
 

6. Vilka faktorer tror du påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 
 

 
 

7. Vad får /kan få/ dig som konsument att välja rättvisemärkt istället för 
konventionella varor? 

 
 

 
8. I vilken utsträckning tror du att din och eventuellt andra människors konsumtion 

påverkas av hur massmedier porträtterar varumärken och företag? 
  

Tack för att du tog dig tid! 
Med vänliga hälsningar Malin Barkman och Sheila Cossa Bucuane 

Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholm 2 Maj 2006 
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Bilaga 3 - Fullständiga intervjuer med konsumenter 
 
Intervju med Charlotte Hedin 
1. Hur vanligt är det för dig att se Rättvisemärkta varor när du är ute och handlar? 

Charlotte tycker inte att det är så vanligt att se Rättvisemärkta varor när hon är och handlar. 
Hon menar dock att det kan beror på vart någonstans hon är och handlar. När hon är och 
storhandlar på stormarknader är det inte så ofta hon ser Rättvisemärkta produkter men på 
närbutiker så som Coop Nära ser Charlotte dem.  
 
2. Vilken uppfattning har du av Rättvisemärkt? 

Charlottes uppfattning av Rättvisemärkt är att det inte är så utvecklat på marknaden eller hos 
konsumenterna. Det finns ett mycket större intresse för ekologiska varor och miljömärkta 
varor. Det kanske handlar om att konsumenten inte vet exakt vad Rättvisemärket innebär, tror 
hon. Att det handlar om rättvisa vid produktionen av varorna förstår nog de flesta men exakt 
på vilket sätt är nog inte så tydligt. Varor som är bra för miljön är så självklara att det gör att 
ens omgivning blir bättre. Likaså när det gäller ekologiska varor vilka man förstår att man 
själv mår bra av. 
 
Rättvisemärkt är till exempel att inte köpa sten från Kina eftersom de har så dåliga 

arbetsförhållanden, menar Charlotte. Samtidigt så borde det gå hand i hand med miljömärkta 
varor. Charlotte menar att om man köper miljömärkta varor som t.ex. inte är besprutade måste 
det innebära att de som jobbar med produkterna slipper få i sig gifter. Med det så är det svårt 
att veta vad Rättvisemärkt innebär. Hon tycker att det verkar innebära så mycket som t.ex. 
miljön kring dem som arbetar, arbetstider och lön.   
 
Tror du att det är så att man som konsument inte är lika intresserad av att köpa 

Rättvisemärkta produkter eftersom de inte berör en direkt? 

Charlotte tror säkert att det är så. Det berör en indirekt. Jag tror det spelar mycket på 
konsumentens dåliga samvete. 
 
Hon menar det är svårt för konsumenten att ta ställning till vad som är rättvist. För att komma 
tillbaks till att vissa kommuner inte vill köpa sten från Kina. Samtidigt som hon förstår varför 
de inte vill göra det så blir det ändå svårt ställningstagande då den kinesen som arbetar för 
stenföretaget blir helt arbetslös. Det blir liksom pest eller kolera. Rättvisemärkt blir lite av ett 
politiskt ställningstagande tycker Charlotte.  
 
 3. Hur förhåller du dig till Rättvisemärkta varor som konsument? 

Om alternativet finns väljer Charlotte att köpa Rättvisemärkta varor. Anledningen till varför 
hon tror att hon gör det är för att hon tycker att det är viktigt men också för att hon har bra 
ekonomi och inte behöver köpa för en stor barnfamilj. När det handlar om så små volymer är 
inte priset så avgörande. Då man köper ekologiskt märkta varor vet man att man får en bättre 
vara med bättre kvalitet. Rättvisemärkta varor behöver inte innebära bra kvalitet. Då man 
köper Rättvisemärkta varor handlar det om att man köper för en god sak och stillar bara 
samvetet.  
 
Charlotte arbetar som upphandlare i en av Stockholms största kommuner. I den kommunen 
som hon jobbar i används bara Rättvisemärkt kaffe. Rättvisemärkt blir inte för dyrt i 
förhållande till de pengar som är avsedda.  
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Hon tror mest att de är de stora volymer som gör skillnaden. Charlotte tror att det är när 
kommuner och företag har Rättvisemärkta produkter som en del av sin policy och när det blir 
som krav vid stora upphandlingar som saker börjar hända. Stora företag och kommuner vill 
inte bli utpekade och då kommer det att bli mer angeläget menar hon. 
 
4. Vilken tror du är anledningen till dina konsumtionsvanor av Rättvisemärkta produkter? 

Charlottes konsumtionsvanor bygger mycket på att hon har råd att göra rätt, säger hon.  Hon 
köper inte heller så stora kvantiteter som innebär att det inte blir så mycket dyrare. Sen tror 

jag att anledningen till varför jag köper Rättvisemärkta varor är för att jag tycker att det är 

viktig med etiskt rättvisa villkor för människor över hela världen, fortsätter Charlotte. 
 
5. Hur viktigt tycker du att det är med en etisk märkning av produkter?  
Charlott tycker att det är viktigt idag med etisk märkning men det kanske var ännu viktigare 
förr. För ungefär trettio år sen var konsumenterna mer engagerade. Men då använde de sig av 
bojkott av varor. Det blev lite motsägelsefullt då man la allt fokus på dem som gjorde fel. 
Rättvisemärkt och annan etisk märkning är bra eftersom det framhäver det positiva och de 
som gör rätt snarare än att döma ut de som gör fel. 
 
6. Vilka faktorer tror du påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Massmedial granskning av företags köp av varor tror Charlotte kan påverka jätte mycket. 
Medvetenhet kan öka hos privatkonsumenten då massmedia påvisar hur och om företag och 
t.ex. kommuner köper Rättvisemärkta varor. Rubriker i tidningar gör att medvetenheten höjs, 
inte bara bland privatkonsumenter men också bland andra företag som känner att om de inte 
också börjar köpa Rättvisemärkt kommer de bli utpekade. Eftersom Charlotte jobbar med 
upphandling tror hon att lagen om offentlig upphandling kommer inom en snar framtid se 
Rättvisemärkta produkter som ett obligatoriskt krav då kommuner upphandlar varor. 
 
Som marknaden ser ut idag tror hon inte att det är den enskilda konsument som kan påverka 
så mycket om hur den svenska marknaden ser ut för Rättvisemärkta produkter. Hon tror 
snarare att det är då varor konsumeras i stora volymer av företag som en förändring kan 
hända. 
 
7.Vad får /kan få/ dig som konsument att välja Rättvisemärkt istället för konventionella 

varor? 

Det som får Charlotte att köpa Rättvisemärkta varor är att hon tycker att det är viktigt att 
världen ska vara mer rättvist. När det finns alternativ väljer hon det. Tråkigt nog, menar hon, 
skulle ett alldeles för högt pris på produkten göra att hon inte skulle köpa den trots att den 
bidrar till något bra.  
 
8. I vilken utsträckning tror du att din och eventuellt andra människors konsumtion påverkas 

av hur massmedier porträtterar varumärken och företag? 

Som Charlotte tidigare uttryckte tror hon att det är viktigt eftersom företag som köper stora 
kvantiteter är rädda för att bli utpekade. 
 
Mer än massmedia tror hon att vad barnen får lära sig i skolan har eller i alla fall kommer att 
ha stor inverkan på marknaden. Då man lär sig att det är viktig i tidig ålder kommer det i 
framtiden bli en självklarhet. 
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Intervju med Clas Green, konsult 
1. Hur vanligt är det för dig att se rättvismärkta varor när du är ute och handlar och var har 

du i så fall sett dem?  

Clas tycker att det är ganska ovanligt att se Rättvisemärkta produkter när han är ute och 
handlar. Han har aldrig köpt Rättvisemärkta varor. Han har hört talas om Rättvisemärkt och 
kan klura ut va de arbetar för men har aldrig sett produkterna i affären. Clas tror att det kan 
handla om att han aldrig sökt dem.  
 
2. Vilken uppfattning har du om rättvis handel och Rättvismärkta produkter? 
Som Clas betonade i den tidigare frågan så vet han mer om Rättvisemärkt som ”organisation” 
än vad han vet om deras produkter. Rättvisemärkt är väl den svenska motsvarigheten till Fair 
Trade. Det handlar om rättvis handel och rättvisa arbetsförhållanden för producenterna och 
deras anställda. Det hela går väl ut på att de rika västländerna ska gynna de fattigare 

länderna och de producenterna som producerar miljövänligt och arbetar lagligt, säger Clas.  
 
Clas säger att han inte ens vet vilka slags produkter Rättvisemärkt producerar.  
 

Efter att Clas har fått förklarat för sig att Rättvisemärkt inte producerar egna varor utan är 

en märkning och ett ingrediensvarumärke säger han: Jag förmodar att det är råvaror och 
handgjorda produkter som det främst handlar om då, såsom socker, te och kaffe. Han menar 
dock att han inte sett eller tänkt på att märkningen finns på de produkter han köper. 
 

3. Hur förhåller du dig till Rättvisemärkta varor som konsument? 

Clas tycker att Rättvisemärkt är en viktig del av handeln. Han menar att den kanske är så 
viktig att det nästan blir en självklarhet som konsumenten tar för givet och att de som handlar 
produkter inte tror att det kan ha producerats under dåliga arbetsförhållanden. Clas menar att 
det blir en större angelägenhet då man får mer information om hur handeln och 
produktionsarbetet egentligen går till i världen. Samtidigt tycker han att det är viktigare med 
miljömärkta varor. Rättvisemärkt känns otydligt. För vem är det rättvist, ifrågasätter han. 
 

4. Vilken tror du är anledningen till dina konsumtionsvanor av Rättvisemärkta produkter?  

Eftersom det bara är ett märke som finns på ”vanliga” produkter så har jag väl inte lagt märke 
till det eller förstått vad just det märket betyder. Clas tror också att hans konsumtionsvanor 
präglas av att han är så obekant med begreppet, Rättvise(märkt) 
 

Visar märket 

Nej, märket säger mig inte så mycket. Jag förstår Ying Yang symboliken men det är inte ett 
märke som jag känner igen direkt. Anledningen till varför jag inte har några 
konsumtionsvanor att köpa Rättvisemärkta produkter ligger väl i att produkten i sig inte är så 
speciell. Jag tycker såklart att det är bra och att det är ett viktigt ändamål men Rättvisemärkt 
känns för mig som en organisation som man kan bli engagerad i. Efter att man har blivit 
engagerad i organisationen förstår man betydelsen av att köpa produkterna. 
  

5. Hur viktigt tycker du att det är med en etisk märkning av produkter? 

Sådana klyftor det finns i världen idag så är det såklart aktuellt. Jag tror att det är på tiden att 
vi i västvärlden börjar förstå och bry oss om hur handeln och arbeten sköts i fattigare länder 
med sämre förutsättningar för bra arbetsförhållanden. Det är nog viktigt att handskas med 
problematiken från deras synvinkel snarare än våran och västvärldens ideal. 
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6. Vilka faktorer tror du påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Jag tror att det måste marknadsföras bättre. Det är nog svårt som konsument att tyda vad 
Rättvisemärket innebär av att bara titta på loggan. Av t.ex. svanen på svanenmärkta produkter 
förstår man inte heller vad det innebär men jag har för mig att de har gjorts ganska mycket 
reklam för den symbolen. Det handlar väl mycket om att känna igen loggan och koppla direkt 
till rätt sak. Jag tror att marknadsföringen och exponeringen av loggan och av budskapet är 
avgörande för hur Rättvisemärkts ställning på marknaden ser ut. 
 

7. Vad får/kan få/dig som konsument att välja Rättvisemärkt istället för konventionella varor? 

För att konsumera Rättvisemärkta varor tycker Clas framför allt att det är viktigt för honom 
att kunna identifiera det som är det ”viktiga” med rättvisan och vilken rättvisa det egentligen 
handlar om. Han tycket att det är viktigt att ta reda på vem som egentligen gynnas. 
 
Efter det så handlar det mest om många varor var märkta med Rättvisemärkt och om det inte 
var någon större prisskillnad skulle det inte vara några problem alls för honom att köpa 
Rättvisemärkta varor. 
 

8. I vilken utsträckning tror du att din och eventuellt andra människors konsumtion påverkas 

av hur massmedier porträtterar varumärken och företag?  

Clas tror att media har jätte stor påverkan på konsumtionen. Medias huvudsakliga syfte i den 
här frågan skulle ju kunna vara att uppmärksamma de Rättvisemärkta varorna och skapa en 
större medvetenhet om vad de står för, menar Clas. 
 
Intervju med Cecilia Berg 
1. Hur vanligt är det för dig att se Rättvisemärkta varor när du är ute och handlar? 

Cecilia menar att hon oftast kommer i kontakt med Rättvisemärkta produkter som är 
livsmedel exempelvis: choklad, kaffe och bananer. Men även andra produkter som är 
Rättvisemärkta kommer hon i kontakt med då hon går till ”specialbutiker” som säljer 
Rättvisemärkta produkter ( keramik, glas, smycken och kläder) typ Globalen i Uppsala. 
Cecilias erfarenhet är att det finns mycket mer Rättvisemärkta produkter i t.ex. England än i 
Sverige. 
 
2. Vilken uppfattning har du av Rättvisemärkt? 

Cecilia uppfattar Rättvisemärkt som något mycket positivt. Hon hoppas att det på sikt 
kommer leda till förbättringar för miljön och förbättrade arbetsvillkor för dem som producerar 
produkterna (arbetarna). 
 
3. Hur förhåller du dig till Rättvisemärkta varor som konsument? 

Cecilia köper gärna Rättvisemärkt men hon tycker dock att det blir allt för sällan. Det finns 
alldeles för få produkter och ofta är det lite dyrare med Rättvisemärkt än konventionella.  
 
4. Vilken tror du är anledningen till dina konsumtionsvanor av Rättvisemärkta produkter? 

Cecilia menar att hon inte är någon storkonsument vilket troligtvis beror på att det inte finns 
så mycket och många produkter ute i de vanliga butikerna. Hon tror också att hon köper 
mindre eftersom de Rättvisemärkta produkterna kan vara lite dyrare. 
 
5. Hur viktigt tycker du att det är med en etisk märkning av produkter? 

Cecilia tycker att det är självklart att det är viktigt med etisk märkning eftersom arbetare 
behandlas illa i hela världen för att producera varor. Cecilia tycker att det borde finnas lagar 
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för hur exempelvis svenska företag får behandla sina leverantörer i de marginaliserade delarna 
av världen. I en drömvärld skulle alla produkter märkas om de var etiskt producerade. 
 
6. Vilka faktorer tror du påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

I ett så starkt konsumtionssamhälle som vi lever i, där ”ha begäret” är starkt (många 
människor i vårt samhälle har ju till och med shopping som sin största hobby) har 
Rättvisemärkt tyvärr en svag ställning, tror Cecilia. Det blir en viss typ av människor, som 
känner till och bryr sig om förhållanden i ”slavfabrikerna” och bryr sig och handlar dessa 
produkter men majoriteten bryr sig nog inte så länge de får köpa fina grunkor menar hon. 

 
7. Vad får/kan få/dig som konsument att välja Rättvisemärkt istället för konventionella varor? 

Cecilia tycker att det är viktigt med mer information om Rättvisemärkt. T.ex. om hur 
arbetarna behandlas, insjuknar och dör på grund utav katastrofala arbetsförhållanden för att 
tillverka det vi köper. 
 

I vilken utsträckning tror du att din och eventuellt andra människors konsumtion påverkas av 

hur massmedier porträtterar varumärken och företag? 

Massmedia är stort, en maktfaktor i samhället, anser Cecilia. Skulle man i medierna skriva 
mer positivt om Rättvisemärkt skulle förmodligen försäljningen öka eftersom media har ett så 
stort inflytande på alla människor i samhället. 
 
Intervju med Jonas Silvergren 
1. Hur vanligt är det för dig att se Rättvisemärkta varor när du är ute och handlar? 

För Jonas är det ganska ovanligt att se Rättvisemärkta varor när han är ute och handlar. 
 
2. Vilken uppfattning har du av Rättvisemärkt? 

Jonas tycker att Rättvisemärkt är en bra märkning som kämpar för ett viktigt ändamål. 
Däremot tycker Jonas att det är dålig information kring Rättvisemärkt och att de inte 
marknadsför sitt märke eller sitt budskap tillräckligt mycket.  
 

3. Hur förhåller du dig till Rättvisemärkta varor som konsument? 

Jonas menar att han sällan ser eller tänker på om den produkten han köper är märkt med 
Rättvisemärket. Han har dock en positiv inställning till märkningen och dess syfte. Om de var 
lättare att hitta i butiken skulle han absolut kunna tänka sig att köpa dem. Om standarden på 
varan var betydligt sämre och om priset var betydligt högre skulle han dock inte köpa de 
Rättvisemärkta produkterna. 
 
4. Vilken tror du är anledningen till dina konsumtionsvanor av Rättvisemärkta produkter? 

Jonas tror att anledningen att han inte konsumerar mer Rättvisemärkt är att det inte är 
tydligare skyltat i butikerna och bättre marknadsfört. Han menar att han behöver bli påmind 
om produkterna och uppmärksammad genom skyltning eller ett tydligare budskap som får 
honom att minnas.  
 
5. Hur viktigt tycker du att det är med en etisk märkning av produkter? 

Jonas tycker att det är mycket vikigt med etisk märkning av produkter. Egentligen borde det 
finnas etiska regler för alla produkter men eftersom det känns väldigt avlägset i dagsläget 
fyller Rättvisemärkt en viktig funktion, anser han. 
 
6. Vilka faktorer tror du påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 
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Jonas menar att den massmedial uppmärksamhet kring vissa frågor och varor kan påverka 
ställningen för vissa produkter väldigt starkt. Engagerade butiksinnehavare/butikspersonal 
som skyltar och placerar varorna på bra sätt kan också påverka. Förutom det tror Jonas att det 
är samma faktorer som påverkar Rättvisemärkta produkter som påverkar alla andra varor: 
priser, standard/kvalité och marknadsföring. 
 
7. Vad får/kan få/ dig som konsument att välja rättvisemärkt istället för konventionella varor? 

Det som kan få Jonas att konsumera Rättvisemärkta varor är att det är jämförbar kvalité, 
ungefär samma prisnivå och tydligare märkning, marknadsföring och tillgänglighet. Även fast 
han inte är helt säker kan han tänka sig att de Rättvisemärkta produkterna kostar lite mer än de 
icke märkta. Jonas anser att tillgängligheten är viktigt och att det måste vara enkelt för 
konsumenten att handla Rättvisemärkt. 
 
8. I vilken utsträckning tror du att din och eventuellt andra människors konsumtion påverkas 

av hur massmedier porträtterar varumärken och företag? 

Jonas tror att massmedians påverkan är väldigt stor. Mer än marknadsföring av produkter tror 
han att massmedian har väldigt stor påverkan på konsumenten när det gäller vilka produkter 
de inte ska köpa. Om en produkt eller ett företag blir utpekat i media är det svårt att vinna 
tillbaka kunderna. 
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Bilaga 4 - Intervjumall, detaljist 
 

Detta frågeformulär är utformat av två studenter vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Stockholms Universitet. Formuläret är en del av empirin i vår magisteruppsats som har 
frågeställningen: ”Hur ser marknaden ut för Rättvisemärkta produkter?” Avsikten var från 
början att göra personliga intervjuer, men då vi prioriterat person före metod, har vi även 
utformat ett frågeformulär som kan genomföras via mail. Vår önskan är att du som respondent 
skall vara så uppriktig och ärlig som möjligt så att vi får en så korrekt bild av verkligheten 
som möjligt. Svara gärna utförligt. 

 
1. Vilka intentioner hade ni vid initiativet att börja sälja Rättvisemärkta produkter? 

 
 
 

2.  Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska 
marknaden? 

 
 
 

3. Vad är det för typer av kunder som ni kan se inhandlar rättvisemärkta varor? 
 
 

 
4.  Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

 
 
 

5. Vilka möjligheter respektive begränsningar ser ni med att ha rättvisemärkta varor i 
ert produktsortiment? 

 
 
 

6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige 
ut idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 

 
 
 

7. Vad har ni för strategier för att skapa kundrelationer till rättvisemärkta varor och 
öka försäljningen av dem? 

 
 
 

8. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att 
rättvisemärkta varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden 

som exempelvis miljömärkta varor? 
Tack för att du tog dig tid! 

Med vänliga hälsningar Malin Barkman och Sheila Cossa Bucuane 
Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholm 1 Maj 2006 
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Bilaga 5 – Fullständiga intervjuer med detaljister  
 
Intervju med Ingemar Hjelm på Coop 
1. Vilka intentioner hade ni vid initiativet att börja sälja Rättvisemärkta produkter? 

Enligt Ingemar Hjelm på Coop såg man introduktionen av Rättvisemärkta varor på företagets 
sortiment som en fortsättning på satsningen på ekologiska produkter. Man ville helt enkelt 
bredda och fördjupa medvetenheten hos konsumenter om att de kan bidra till bättre värld 
genom sitt köpbeteende. 
 
2.  Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 

Den har hittills varit svag, sedd ur ett internationellt perspektiv, men ökar. Frågan är hur 

mycket. Beror säkert på tillgången. Den som satsar kommer att få en ökad efterfrågan, säger 
Ingemar. Efterfrågan av etiskt märkta varor på den svenska marknaden har enligt Ingemar 
hittills varit svag, sedd ur ett internationellt perspektiv. Dock konstaterar han att den ökar, 
”frågan är dock hur mycket,” säger han. Ingemar tror att ökningen av efterfråga kommer att 
bero på hur tillgängliga de Rättvisemärkta produkterna är. Han är övertygad om att de företag 
som satsar på Rättvisemärkt kommer att få en ökad efterfrågan. 
 
3. Vad är det för typer av kunder som ni kan se inhandlar Rättvisemärkta varor? 

Ingemar tror att det är olika typer av människor som handlar Rättvisemärkt på Coop, både 
varierande åldrar, kön och samhällsgrupper. Gemensamt har de dock att de bryr sig om vad 
som händer i omvärlden. 
 
4.  Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Rättvisemärkts ställning på den svenska markanden påverkas enligt Ingemar i högsta grad av 
varumärkets trovärdighet. ”Trovärdigheten är A och O, Inga skandaler, tack!  Han menar att 
om varumärket skulle få en svart fläck i sitt anseende, kan det vara väldig svårt att återfå 
konsumenternas förtroende.  
 
5. Vilka möjligheter respektive begränsningar ser ni med att ha Rättvisemärkta varor i ert 

produktsortiment? 

Att ha Rättvisemärkta varor i Coops produktsortiment medför mestadels möjligheter berättar 
Ingemar. Han menar att det stärker Coops varumärke som ett företag som bryr sig om 
människor som lever under sämre förhållanden än vi hemma i Sverige. 
 
6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige ut 

idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 
Ingemar berättar att det i dagsläget är Coops ägarorganisationer, konsumentföreningar samt 
KF som i första hand ansvarar för samarbetet med för samarbetet med Föreningen för 
Rättvisemärkt i Sverige. Dock kan man i framtiden tänka sig att samarbetet utvecklas till att 
bli ett handfast säljinriktat samarbete med Coop. 
 
7. Vad har ni för strategier för att skapa kundrelationer till Rättvisemärkta varor och öka 

försäljningen av dem? 

Enligt Ingemar har man vid detta stadium på Coop ännu inte utvecklat konkreta strategier på 
för att skapa kundrelationer till deras Rättvisemärkta varor och öka försäljningen av dem. Han 
tror dock att det rymmer ganska stora möjligheter inom det området. 
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8. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att Rättvisemärkta 

varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som exempelvis 

miljömärkta varor? 

En utav de faktorer som Ingemar anser vara viktigast att utveckla för att Rättvisemärkt skall 
kunna vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som miljömärkta produkter är 
tillgängligheten. Tillgången på Rättvisemärkta varor måste öka för att förenkla för 
konsumenten. En annan faktor som Ingemar anser vara viktig är att man inte skall skapa 
skiljelinjer mellan miljömärkt och Rättvisemärkt. Han menar att det är två sidor av samma 
mynt som kan stärka varandra.  
 
Intervju med Måns Falck, Cajsa Warg 

1. Vilka intentioner hade ni vid initiativet att börja sälja Rättvisemärkta produkter? 

Måns menar att det första de tänker på som detaljister då de tar in produkter till sin butik är att 
produkten ska smaka gott. Därefter försöker de ta in så etiskt rättvist producerade produkter 
som möjligt. Det måste finnas en bra balans, säger Måns. Om det är så att produkten är etiskt 
märkt men smakar betydligt sämre än sina konkurrenter väljs den produkten bort. Om 
produkten smakar bra men är odlad eller producerad under mycket dåliga förhållanden ser 
Cajsa Warg att de inte vill sälja produkten. Exempel på detta menar Måns är bananer. Bananer 
är de mest besprutade odlingarna i hela världen och de som plockar bananerna får i sig 
enorma mängder gifter, säger Måns. Därför tycker Cajsa Warg att det är viktigt att vissa 
produkter såsom bananer är etiskt märkta. Med denna motivering tog de även initiativet att 
börja sälja Rättvisemärkta produkter.  
 
2.  Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 

Måns tycker att medvetenheten bland kunderna har ökat och att högre kunskap om situationen 
för vissa producenter bidrar till att de finns ett större intresse för Rättvisemärkta och andra 
etiskt märkta produkter. 
 
3. Vad är det för typer av kunder som ni kan se inhandlar Rättvisemärkta varor? 

Med samma motivering som till den tidigare frågan tror Måns att den kunden som väljer att 
konsumera Rättvisemärkta produkter är den medvetna kunden. Eftersom det finns många 
debattartiklar kring Rättvisemärkt gäller det att kunden har tillräckligt mycket kunskap att den 
kan sålla och ta ställning trots att det finns mycket negativa artiklar kring ämnet. 
 
4.  Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Måns tror att det som påverkade marknaden beror på hur mycket det uppmärksammas kring 
ämnet. Som han nämnt tidigare är kunskapen bland konsumenterna avgörande för att 
Rättvisemärkt ska få en viktigare ställning på marknaden. Att utbudet av produkterna måste 
öka är också en avgörande faktor.  
 
5. Vilka möjligheter respektive begränsningar ser ni med att ha Rättvisemärkta varor i ert 

produktsortiment? 

Måns ser det inte som det finns några begränsningar de det gäller att ha Rättvisemärkta 
produkter i sitt sortiment. De köper inte in Rättvisemärkta produkter ”slaviskt” och i grund 
och botten är det alltid dem själva som bestämmer. De möjligheterna som finns med att sälja 
Rättvisemärkta produkter är att de som företag har valmöjligheten och kan bidra till att 
produktionen av de varor de köper in inte produceras under miserabla förhållanden.  
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6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige ut 

idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 
Idag har Cajsa Warg inte något större samarbete med Rättvisemärkt. Måns berättar att då en 
kund har någon fråga kring Rättvisemärkt så kan Cajsa Warg utan problem kontakta 
föreningen. Eftersom de har kring två hundra leverantörer har de inte något närmare 
samarbete med Rättvisemärkt.  
 
7. Vad har ni för strategier för att skapa kundrelationer till Rättvisemärkta varor och öka 

försäljningen av dem? 

Cajsa Warg är en livsmedelsbutik som ska vara en upplevelse som ska stimulera flera sinnen 
utöver smaken. Då Rättvisemärkta produkter bidrar med en känsla kring produkten är det den 
relationen som Cajsa Warg vill skapa mellan produkten och kunden. I och med att produkten 
är producerad under etiskt korrekta omständigheter gör det att kundens uppfattning av dess 
smak och kvalité ökar. 
 
8. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att Rättvisemärkta 

varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som exempelvis 

miljömärkta varor?´ 

Måns tror att Rättvisemärkt behöver jobba men ”klassisk” PR där kunskap och historia kring 
Rättvisemärkt och etisk märkning presenteras för kunden. Sedan tror han även att det handlar 
mycket om hyllplats och hur mycket varorna exponeras 
 
Intervju med Sara Engström, Systembolaget 
1. Vilka intentioner hade ni vid initiativet att börja sälja Rättvisemärkta produkter? 

Enligt Sara Engström började man sälja Rättvisemärkta viner på systembolaget som ett medel 
att erbjuda kunderna bredd och djup i sortimentet men också för att spegla det som sker på 
detaljhandelsmarkanden. Sara berättar att till skillnad från många andra företag var 
anledningen inte att tjäna mer pengar eftersom systembolaget är ett icke vinstdrivande företag.   
 

2.  Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 

Efterfrågan av etiskt märkta produkter är enligt hennes uppfattning stor i dagsläget och hon 
tror på en ökande efterfrågan. 
 
3. Vad är det för typer av kunder som ni kan se inhandlar Rättvisemärkta varor? 

Eftersom Systembolaget introducerade Rättvisemärkta viner alldeles nyligen har man enligt 
Sara ännu inte kunnat identifiera vilka kundgrupper som inhandlar dessa varor. Vanligtvis 
görs den typen av undersökningar en gång per år. Men hon tror att det kanske går att jämföra 
med eko-produkter. Hon tror att det mer eller mindre rör sig och samma typer av kunder. Sara 
berättar exempelvis att eko-produkterna till en början hade en ganska snäv kundgrupp men att 
denna successivt breddats till att omfatta många olika typer av kunder. Detta beror enligt Sara 
på att eko-vinerna har fått ett rykte om sig av att vara av god kvalitet. 
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4.  Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Den främsta faktorn som påverkar Rättvisemärkts ställning på den svenska marknaden tror 
Sara vara det faktum att Rättvisemärkt blivit ett välkänt begrepp framförallt i och med den 
stora försäljningen av Rättvisemärkt kaffe. Hon menar på att det är lättare för konsumenter att 
skapa en association till varumärket och även lättare för företag introducera varumärket i sitt 
sortiment. 
 

5. Vilka möjligheter respektive begränsningar ser ni med att ha Rättvisemärkta varor i ert 

produktsortiment? 

En utav de främsta begränsningarna som Sara pekar på är de begränsade volymerna som finns 
idag. Hon menar att det fortfarande är väldigt svårt att beställa stora volymer av exempelvis 
Rättvisemärkta viner särskilt eftersom det i dagsläget endast finns tre producenter, Sydafrika, 
Argentina och Chile, som tillverkar viner som kan Rättvisemärkas. Kan man öka volymerna, 
kan man även sänka priserna, vilket kommer att underlätta för fler under att vilja köpa det. 
Även drar Sara en parallell med eko-viner som inledningsvis såldes till dyra priser, men som 
tack vare de stora volymerna har kunna gå ner i priset betydligt. En ett annat problem är att 
det kan vara svårt att få tag på Rättvisemärkta viner som är av likvärdig kvalitet som de 
konventionella vinerna. Sara poängterar att det är viktigt för Systembolaget att kunna 
säkerställa kvaliteten på de produkter som företaget säljer.  
 
6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige ut 

idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 
För tillfället har man ett nära samarbete med Föreningen för Rättvisemärkt och försöker 
tillsamman hitta nya producenter som kan tillgodose Systembolaget med Rättvisemärkta 
varor. 
 
7. Vad har ni för strategier för att skapa kundrelationer till Rättvisemärkta varor och öka 

försäljningen av dem? 

Denna fråga har man ännu inte diskuterat. 
 
8. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att Rättvisemärkta 

varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som exempelvis 

miljömärkta varor? 

Återigen måste man öka kvantiteterna samt säkerställa kvaliteten hos dessa varor.  På 
Systembolaget skall man framöver även titta på om det finns några producenter till redan 
befintliga produkter som kan börja leverera Rättvisemärkt. 
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Bilaga 6 - Intervjumall, produktleverantörer 
Detta frågeformulär är utformat av två studenter vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Stockholms Universitet. Formuläret är en del av empirin i vår magisteruppsats som har 
frågeställningen: ”Hur ser marknaden ut för Rättvisemärkta produkter?” Avsikten var från 
början att göra personliga intervjuer, men då vi prioriterat person före metod, har vi även 
utformat ett frågeformulär som kan genomföras via mail. Vår önskan är att du som respondent 
skall vara så uppriktig och ärlig som möjligt så att vi får en så korrekt bild av verkligheten 
som möjligt. Svara gärna utförligt. 

 
 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med samarbetet med Rättvisemärkt som 
varumärke? 

 
 
 

2. Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 
 
 
 

3. Hur stor delaktighet tror ni att ni har i Rättvisemärkts ställning på den svenska 
marknaden? 

 
 

 
4. Hur stor delaktighet tror ni att Rättvisemärkt har i er ställning på den svenska 

marknaden? 
 
 
 

5. Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 
 
 
 
 

6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige 
ut idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 

 
 
 

7.  Vilka utmaningar har ni stött på sedan ni introducerade rättvisemärkt? 
 
 
 

8.  Finns det några risker med att endast vissa produkter i varumärket är 
rättvisemärkta? Kan inte detta exempelvis uppfattas som att resterande produkter är 

direkt oetiska? 
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9. Varför tror ni att rättvisemärkta varor har fått en större genomslagskraft i Benelux-
länderna och (England) än i Sverige? 

 
 
 
 

10. Hur ser framtiden ut för rättvisemärkta varor i Sverige och vilka faktorer tror ni 
kommer att påverka utvecklingen? 

 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid! 
 
Med vänliga hälsningar Malin Barkman och Sheila Cossa Bucuane 

Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholm 1 Maj 2006 
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Bilaga 7 – Fullständiga intervjuer med produktleverantörer 
 
Intervju med Linda Åhlund på Sackeus 
1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med samarbetet med Rättvisemärkt som 

varumärke? 
Den främsta fördelen som Linda ser i Sackeus samarbete med Rättvisemärkt som varumärke 
är att Rättvisemärkt är ett fristående produktmärke som möjliggör en större spridning av Fair 
Trade-varor till ”vanliga” butiker. Linda menar att kunderna i världsbutikerna oftast är 
medvetna om att samtliga varor är rättvist handlade, så där är inte själva märkningen en 
primär aspekt. 
 
Samarbetet med Rättvismärkt kan också innebära vissa nackdelar. Bland annat pekar Linda 
Åhlund på att man som företag blir för beroende av en märkning som man själv inte äger och 
styr över. Sackeus har endast kontroll över sina egna varumärken. I dagsläget skrivs det 
mycket positivt om Rättvisemärkt, vilket är positivt för alla organisationer som arbetar med 
Rättvisemärkta varor. ”Men vad händer den dagen medierna börjar skriva negativa saker om 

Rättvisemärkt?” Frågar Linda lite oroligt. Hon menar att detta förr eller senare kommer att 
ske som med allting annat och att det då med stor sannolikhet kommer att ha en negativ 
inverkan på Sackeus Rättvisemärkta produkter.  
 
2. Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 

Linda tror att den massmediala bevakningen av Rättvisemärkt bidrar till att varumärket får en 
starkare ställning på den svenska detaljhandelsmarknaden än vad den haft tidigare. Hon menar 
att det nästan har blivit lite av en trend att ha Rättvisemärkt och att debattera om det. Vidare 
anser hon att varornas kvalitet är en stor bidragande faktor. I början av Fair Trade-rörelsen 
hade de Rättvisemärkta varorna ett rykte om att vara av sämre kvalitet än konventionella 
varor. Detta har dock successivt förändrats, berättar Linda. Varornas kvalitet står nu högt i 
kurs. Andra faktorer som påverkar starkt påverkar varumärkets ställning på den svenska 
markanden är antalet märkta produkter som finns tillgängliga samt hur produkternas 
förpackningar ser ut. Tidigare har man enligt Linda varit beroende av de förpackningar som 
gjordes i producentländerna, vilka inte alltid uppnådde den höga estetiska standarden som 
finns här hemma. Idag arbetar Sackeus själva med att göra förpackningar till de 
Rättvisemärkta varorna lika konkurrenskraftiga som de konventionella varorna genom att 
göra dem mer attraktiva.  
 
3. Hur stor delaktighet tror ni att ni har i Rättvisemärkts ställning på den svenska 

marknaden? 
Linda tror att Sackeus har haft en viss roll i Rättvisemärkts ställning på den svenska 
markanden. Framförallt eftersom Sackeus har varit med och lagt grunden för Rättvisemärkt i 
Sverige. Exempelvis var deras kaffe av märket Organico det första kaffet att bli såväl KRAV-
märkt som Rättvisemärkt. Företaget har alltså varit med och spridit idén och grundtanken om 
Rättvisemärkt. Vidare uppger Linda att Sackeus är en viktig aktör i kampen om att få ut 
Rättvisemärkta varor till så många olika försäljningskanaler som möjligt. Sackeus strävar 
också efter att ta in så många olika varugrupper som det bara går och försöker ständigt hitta 
nya produkter för Rättvisemärkning. Företaget satsar alltså på att utveckla produktsortimentet 
eftersom just sortimentet är den aspekt som man idag anser vara det största problemet för att 
Rättvisemärkt skalla kunna växa sig större. Linda berättar att det i dagsläget finns alldeles för 
få varor som är Rättvisemärkta, även om de i många fall är producerade under ”schysta” 
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förhållanden. Hon menar att märkningen är en viktig aspekt för att underlätta för 
konsumenten att handla medvetet. Man måste därför jobba för att få ut fler Rättvisemärkta 
varor i dagligvaruhandeln. Linda uppger att svårigheten idag ligger i att företaget ännu inte 
blivit listad hos centrallagrens beställningskataloger, så att alla butiker inom samma kedja 
skall kunna beställa Rättvisemärkt. På så sätt skulle man kunna få ut betydligt större volymer 
på en och samma gång och nå ut till ännu fler butiker. Som det ser ut idag måste dock varje 
enskild butik beställa själv direkt av Sackeus. 
 
4. Hur stor delaktighet tror ni att Rättvisemärkt har i Er ställning på den svenska marknaden? 

I och med att det skrivit mycket i media om Rättvisemärkt har intresset ökat för 
Rättvisemärkta varor, vilket gynnar Sackeus eftersom det är grossister. Dock vill Linda 
poängtera att de själva har lagt grunden och själva arbetat fram attraktiva produkter och 
förpackningar. ”Rättvisemärkts delaktighet har allts inte varit lika stor som man skulle kunna 

tro” säger hon. 
 
5. Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 

Efterfrågan ökar. Framförallt har intresset öka på nya håll såsom hos kaféer, restauranger och 
andra företag som har fatta att de kan tjäna pengar på att erbjuda Rättvisemärkt till sina 
kunder. 
 

6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige ut 

idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 

Linda anser Sackeus har ett bra och fungerande samarbete med exempelvis Föreningen för 
Rättvisemärkt, de är ofta med på samma events. Vad gäller hur man skulle vilja att denna 
utvecklades säger Linda att Sackeus som renodlad Fair Trade-organisation skulle kunna få 
extra stöd eftersom de har betydligt mer Rättvisemärkta varor i sitt produktsortiment än vad 
många andra större företag har. De har därför andra förutsättningar arbetar utifrån andra 
marknader. 

 
7.  Vilka utmaningar har ni stött på sedan ni introducerade rättvisemärkt? 

                                                             & 

8.  Finns det några risker med att endast vissa produkter i varumärket är rättvisemärkta? Kan 

inte detta exempelvis uppfattas som att resterande produkter är direkt oetiska? 

När man har en märkning blir det ibland ett pedagogiskt problem att förklara att omärkta 
varor som finns i företagets sortiment ändå kan vara producerade under lika rättvisa 
förhållanden som de märkta varorna. Anledningen till att inta alla varor i Sackeus sortiment är 
märkta är att det ännu inte finns en märkning för många av dem. Linda berättar att det 
exempelvis saknas kriterier för märkning av Chips och Chutneys. Fler och fler produkter 
håller dock på att få kriterier. Samtidigt tycker hon att det är viktigt att komma ihåg att Fair 
Trade har sin grund i att hitta en marknad för småproducenter i fattigare delar av världen. 
Utifrån den synvinkel menar Linda att det egentligen inte är märkningen som är det primära. 
 
9. Varför tror ni att rättvisemärkta varor har fått en större genomslagskraft i Benelux-

länderna och England än i Sverige? 

Linda tror att en av anledningarna till detta är att vi lever i ett välfärdsamhälle. Hon menar att 
vi länge har levt under föreställningen att vi i och med att vi betalar höga skatter och ger 
massor av bistånd, inte behöver oroa oss för hur vår konsumtion påverkar människor i 
utvecklingsländer. Vi tror att alla som har det dåligt tas om hand av de pengar som vi betalar 
in till staten och dylikt. Vi saknar enligt Linda en tradition av att man individuellt måste bidra 
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till förbättrade levnadsförhållanden i U-länderna genom att ändra våra konsumtionsvanor. I 
Storbritannien har man enligt henne en mycket längre tradition av att som individ vara med 
och påverka.  
 
En annan anledning som Linda pekar på är att vi inte har det koloniala arvet som exempelvis 
England och Belgien har och saknar därför en närmare och mer påtaglig relation till fattiga 
länder, och därmed sakar vi även det dåliga samvetet för den situation som råder där idag. 
Linda menar att många utav de Rättvisemärkta produkter som importeras till Storbritannien 
kommer från deras gamla kolonier. Ytterligare en viktig aspekt är att Rättvisemärkt i såväl 
England som Benelux länderna har fått bättre finansiering än vad Rättvisemärkt har fått i 
Sverige. De har därför bättre ekonomiska förutsättningar och kan lägga ner mer resurser på 
exempelvis kampanjarbete och informationsspridning. 
 
10. Hur ser framtiden ut för Rättvisemärkta varor i Sverige och vilka faktorer tror ni kommer 

att påverka utvecklingen? 

 Linda hoppas och tror på en ljus framtid. ”Fler och fler kommer att inse hur positivt det är 

att konsumera medvetet” säger Linda hoppfullt. Linda tror att ökningen främst kommer att 
bero på att fler stora institutioner och företag kommer att inse potentialen i Rättvisemärkt. 
 
Vad gäller faktorer som kommer att påverka utvecklingen pekar Linda bland annat på 
tillgängligheten. Det måste bli mycket mer lättillgängligt. Konsumenter är inte beredda att åka 
några kvarter extra för att handla Rättvisemärkt menar hon. Även priset är en viktig faktor. 
Priserna måste sjunka lite, och för detta krävs att man kan få ut större volymer till butikerna. 
Dock poängterar Linda att priset hos Rättvisemärkta varor alltid kommer att ligga något högre 
än hos konventionella produkter. Det är därför viktigt att arbeta för att få konsumenten att 
förstå värdet i att betala någon krona extra. Konsumenten måste förstå vilken skillnad det kan 
göra och vad man som konsument får för de extra kronorna. 
 
Intervju med Maria Jonsson på Kung Markatta 
1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns med samarbetet med Rättvisemärkt som 

varumärke? 

Den främsta fördelen med samarbetet med Rättvisemärkt som varumärke är enligt Maria 
Jonsson på Kung Markatta att det är en positiv märkning. Vad gäller nackdelarna säger hon 
att hon inte direkt kan komma på några. Det skulle i sådana fall vara att produkterna kostar 
lite mer och kan därför vara svårare att distribuera, ”men samtidigt ligger det ju i denna typ av 

produkts natur”, säger hon. 

 
2. Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden? 
Maria tror att prisskillnaden gentemot konventionella produkter är den faktor som mest 
påverkar Rättvisemärkts ställning på marknaden. Hon poängterar dock att om exempelvis 
världsmarknadspriset på kaffe är högt blir inte prisskillnaden mellan Rättvisemärkt och 
vanligt kaffe särskilt stor. ”Då är det så klart lättare för konsumenten att välja 

Rättvisemärkt.” 
 
3. Hur stor delaktighet tror ni att ni har i Rättvisemärkts ställning på den svenska 

marknaden? 

Maria berättar att Kung Markatta var Rättvisemärkts första svenska medlem och då hade de 
naturligtvis relativt stor delaktighet i Rättvisemärkts ställning på den svenska marknaden. 
Men nu när flera, mycket större företag gått med, har de inte så stor delaktighet längre. 
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4. Hur stor delaktighet tror ni att Rättvisemärkt har i Kung Markattas ställning på den 

svenska marknaden? 

Maria Jonsson säger att denna fråga är omöjlig att svara på. 
 
5. Hur uppfattar ni efterfrågan av etiskt märkta produkter på den svenska marknaden? 
Maria svarar kort och gott att efterfrågan av etiskt märkta varor är ökande. 
 
6. Hur ser ert samarbete med organisationer som föreningen för Rättvisemärkt i Sverige ut 

idag och hur skulle ni vilja att denna utvecklades? 
Kung Markatta har ett avtal med Rättvisemärkt och betalar licensavgifter. Vidare sponsrar de 
ibland Rättvisemärkt-ambassadörer med produkter när de har någon aktivitet. 
 
7. Vilka utmaningar har ni stött på sedan ni introducerade Rättvisemärkt? 
Den främsta utmaningen som Kung Markatta har stött på sedan de introducerade 
Rättvisemärkta varor i sitt sortiment är enligt Maria att få kunder samt inköpare att förstå och 
acceptera prisskillnaden från konventionella varor. 
 
Finns det några risker med att endast vissa produkter i varumärket är Rättvisemärkta? Kan 

inte detta exempelvis uppfattas som att resterande produkter är direkt oetiska? 
Att endast vissa produkter i sortimentet är Rättvisemärkta har man inte upplevt vara ett 
problem. Maria menar att de flesta människor som de har kontakt med förstår att 
Rättvisemärkt är en märkning som bara kan sättas på produkter från tredje världen. 
 
Varför tror ni att Rättvisemärkta varor har fått en större genomslagskraft i Benelux-länderna 

och (England) än i Sverige? 
Maria berättar att anledningen till att Rättvisemärkta varor fått en större genomslagskraft i 
Benelux-länderna än i Sverige är att Max Havelaar och Fair Trade började i Nederländerna, 
därför är det inte konstigt att det är större där menar hon. 
 
Hur tror ni att framtiden ser ut för Rättvisemärkta varor i Sverige och vilka faktorer tror ni 

kommer att påverka utvecklingen? 
Vad gäller hur framtiden ser ut för Rättvisemärkta varor i Sverige så tror Maria att efterfrågan 
kommer att fortsätta att öka och kanske främst från storhushåll. 
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Bilaga 8 – Intervjumall, organisation 
 

Detta frågeformulär är utformat av två studenter vid Nordiska Detaljhandelslinjen, 
Stockholms Universitet. Formuläret är en del av empirin i vår magisteruppsats som har 
frågeställningen: ”Hur ser marknaden ut för Rättvisemärkta produkter?” Avsikten var från 
början att göra personliga intervjuer, men då vi prioriterat person före metod, har vi även 
utformat ett frågeformulär som kan genomföras via mail. Vår önskan är att du som respondent 
skall vara så uppriktig och ärlig som möjligt så att vi får en så korrekt bild av verkligheten 
som möjligt. Svara gärna utförligt. 

 
 

1. Hur ser ni på Rättvisemärkta produkters utveckling på den svenska marknaden? 
 
 
 
 

2. Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkta produkters ställning på marknaden? 
 
 
 
 

3. Vilka strategier använder ni er av för att framhålla rättvisemärkta produkter? 
 
 
 

 
4.  Vad är det för typ av konsumenter som ni kan se inhandlar rättvist handlade varor? 

 
 
 
 

5. Varför tror ni att Fair Trade-produkter har fått en större genomslagskraft i 
exempelvis Benelux-länderna och (England) än i Sverige? 

 
 
 
 

6. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att 
rättvisemärkta varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden 

som exempelvis miljömärkta varor? 
 
 
 
 

7. Vad tror ni är utmärkande för de svenska konsumenternas attityder och köpvanor 
gentemot etiska produkter? 
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8. Vilken inverkan tror ni att organisationer såsom er egna har på samhällets inställning 
till rättvis handel och etisk konsumtion? Vad skulle ni säga är ert största bidrag? 

 
 
 
 

9. I vilken utsträckning tror ni att de svenska konsumenternas köpbeteende påverkas av 
hur massmedier porträtterar varumärken och företag? 

 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid! 
 
Med vänliga hälsningar Malin Barkman och Sheila Cossa Bucuane 

Nordiska Detaljhandelslinjen, Stockholm 1 Maj 2006 
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Bilaga 9 – Fullständiga intervjuer med organisationer 
 
Intervju med Ina Blind från Världsbutikerna för Rättvis Handel  
1. Hur ser ni på Rättvisemärkta produkters utveckling på den svenska marknaden? 

Ina ser det som mycket positivt att försäljningen och utbudet av Rättvisemärkta produkter 
ökar. 
 
2. Vilka faktorer tror ni påverkar Rättvisemärkta produkters ställning på marknaden? 

-     Att utbudet blir bredare 
- Att folk har mer och mer kunskap och att det talas mer och mer i media och dylikt om hur 

de varor vi köper har producerats,  
- Ju fler som redan köper Rättvisemärkt eller rättvist handlat, ju fler kan prata med sina 

bekanta om det, det blir en snöboll i rullning. 
- Att Rättvisemärkt har satsat mycket på marknadsföring 
 
3. Vilka strategier använder ni er av för att framhålla Rättvisemärkta produkter? 

Ina menar att Världsbutikerna inte framhåller speciellt Rättvisemärkta produkter. I 
världsbutikerna säljer de både Rättvisemärkta och rättvist handlade produkter på samma 
villkor. De framhåller såväl de Rättvisemärkta som de rättvist handlade varorna genom 
professionell försäljning och information. Varje enskild världsbutik försöker göra sin butik så 
snygg och professionell som möjligt samt ha ett brett utbud av varor. Genom information om 
produkten, producenten och om villkoren och förhållandena i konventionell och rättvis handel 
samt kampanjer av olika slag informerar de om fördelarna med Rättvisemärkt och rättvis 
handel. 
 
4.  Vad är det för typ av konsumenter som ni kan se inhandlar rättvist handlade varor? 

Traditionellt har det varit kvinnor i medelåldern från medelklassen som handlar i 
världsbutiker, eftersom de har kunskapen, intresset och resurserna. Men Ina tycker att de ser 
en mer och mer blandad kundkrets. Många aktiva i världsbutikerna är unga (15-30 år) vilket 

gör att ”budskapet” sprids till andra unga, berättar hon.  
 
5. Varför tror ni att Fair Trade-produkter har fått en större genomslagskraft i exempelvis 

Benelux-länderna och (England) än i Sverige? 

Ina tror att det delvis är en fråga om resurser. Världsbutiksorganisationen i t.ex. 
Nederländerna har fått stora statliga bidrag för att marknadsföra rättvis handel och 
professionalisera världsbutikerna. I Storbritannien och Belgien finns stora organisationer som 
t.ex. Oxfam bakom världsbutikerna. Sedan tror hon att det faktum att man haft närmare 
relationer med producentländerna, genom att många tidigare var nederländska eller brittiska 
kolonier, kan ha bidragit. 
 
6. Vilka är de viktigaste faktorerna som ni idag kan se måste utvecklas för att rättvisemärkta 

varor skall vara en lika stor självklarhet på detaljhandelsmarknaden som exempelvis 

miljömärkta varor? 

Kunskap, tydlighet och tid: Människor måste få större kunskap om varför det är bra att köpa 

Rättvisemärkt, menar hon. Rättvisemärkt måste klara av att profilera sig och visa att man är 
bäst i villervallan av olika etiska och alternativa märkningar som utz kapeh och 
chiquitagrodan. Tid, ju fler människor som handlar Rättvisemärkt ju fler kan berätta för sina 
bekanta om det, det bildas ringar på vattnet som sprids, men det tar lite tid. 
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7. Vad tror ni är utmärkande för de svenska konsumenternas attityder och köpvanor gentemot 

etiska produkter? 

Ina tror att det finns en lätt skepsis och att konsumenterna gärna vill vara säkra på att allt 
verkligen är så bra som det sägs. 
 
8. Vilken inverkan tror ni att organisationer såsom er egna har på samhällets inställning till 

rättvis handel och etisk konsumtion? Vad skulle ni säga är ert största bidrag? 

Ina förklarar att Världsbutikerna för Rättvis Handel har ett brett sortiment av rättvist handlade 
produkter tillgängliga för allmänheten samt sprider information om produkten, producenten 
och om villkoren och förhållandena i konventionell och rättvis handel. Detta borde ha en 
positiv inverkan eftersom det ökar tillgängligheten och kunskapen. 
  
9. I vilken utsträckning tror ni att de svenska konsumenternas köpbeteende påverkas av hur 

massmedier porträtterar varumärken och företag? 

Ina tror att de påverkas men problemet är att även om man får veta att vissa produkter 
tillverkas under dåliga arbetsförhållanden så finns det sällan något lättillgängligt alternativ. 
Här har Världsbutikerna en viktig roll att fylla. 
 
 
 
 

 


