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Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats är att får djupare förståelse för vad som påverkar konsumenter när 
de ställs inför valet huruvida de skall köpa rättvisemärkta varor eller inte. 
 
För att få denna djupare förståelse har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi intervjuat 
15 personer. Vi har valt att använda oss av en blandning av induktivt och deduktivt 
angreppssätt, den gyllene medelvägen. Vi valde att blanda dessa två angreppssätt då vi 
fann det svårt att endast använda oss utav det ena sättet. Intervjuerna var 
semistrukturerade och frågorna var konstruerade utifrån de teorier som vi valt att använda 
oss av. Det tämligen omfattande teoriavsnittet täcker in teorier kring vad som påverkar 
kunden i dennes köpbeslut. Teoriavsnittet avslutas med en modell där vi 
sammanfattningsvis försöker åskådliggöra vad som påverkar konsumenten. 
 
När vi sedan analyserat vårt empiriska material så valde vi att använda oss av ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt. Det finns en mängd olika modeller att välja mellan då 
man skall tillämpa fenomenologisk tolkning. Vi har valt att använda oss utav en 
sexstegsmodell som presenteras av Kvale. Anledningen till att vi valt detta sätt att arbeta 
var att vi ansåg detta vara det bästa sättet att närma sig ett så omfattande material. 
Dessutom passar det bra in på vårt hermeneutiska synsätt, då detta ger oss gott om 
utrymme för egna tolkningar.  
 
Vi har kommit fram till att det är framförallt tre saker som styr huruvida en konsument 
ska köpa en Rättvisemärkt produkt eller ej. Det är information, pris och vanor som har 
störst betydelse. Särskilt informationen har visat sig vara avgörande för konsumentens 
val. Detta är något som i stort sett samtliga respondenter delar, ett behov av information 
om Rättvisemärkt. Vad gäller priset visade det sig att vi hade underskattat prisets 
betydelse eftersom vi inte hade tagit med det i vår teorimodell. Vanans makt visade sig 
även den ha betydelse särskilt för den äldsta gruppen konsumenter. I alla våra grupper 
fanns det någon respondent som var ovillig till att byta en viss produkt som de använde.  
 
Avslutningsvis diskuterar vi våra resultat och hur Rättvisemärkt skall arbeta för att kunna 
nå ut till fler konsumenter och således öka försäljningen. Vårt resonemang rör sig mycket 
kring information eller brist på information, vilket var ett centralt tema hos många 
respondenter. Vi ger förslag på hur Rättvisemärkt skall kunna nå ut till en större andel av 
befolkningen. Vi försöker också i denna del att koppla de tre olika temana till varandra 
och se hur de kan tänkas hänga ihop. Vidare gör vi ett försök att beskriva vad som har 
hänt och hur Rättvisemärkt har utvecklats under den tid som vi arbetat med uppsatsen. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Rättvis handel fanns redan på 1950-talet då handlare i Nordamerika kom i direktkontakt 
med producenter i utvecklingsländer. Producenterna var på denna tid starkt beroende av 
mellanhänder för att få sina varor sålda i Nordamerika och en stor del av vinsten gick till 
dessa som även satte stor press på producenterna att sänka sina priser så att de själva 
skulle kunna tjäna mer pengar. Genom att kringgå mellanhänderna kunde producenterna 
uppnå en mer rättvis fördelning av förtjänsten och handlarna fick lägre priser. Det var till 
en början många olika organisationer som agerade självständigt på sina hemmamarknader 
och de insåg under 1990-talet att de nationella marknaderna var för små för att få 
affärerna att gå runt. Därför skapades 1997 Fairtrade Labelling Organization (FLO) som 
är en paraplyorganisation som ska arbeta för att sätta gemensamma standarder för 
rättvisemärkta varor.1 I Sverige är det Rättvisemärkt som samordnar och certifierar de 
varor och företag som vill förknippas med märkningen Rättvisemärkt2. 

 
I Sverige fanns tidigt märkningarna Krav, Svanen och Bra Miljöval som i många år hjälpt 
konsumenter att hitta produkter som främst uppfyller miljökrav. Rättvisemärkt är 
ytterligare en märkning som på senare år blivit starkare och mer erkänd. Att påstå att 
denna märkning är omtvistad och kontroversiell är ingen överdrift. Dock är det inget 
exceptionellt för en märkning att vara omtalad. Åtskilliga spaltmeter har ägnats debatten 
kring Rättvisemärkts vara eller icke-vara. Tyngdpunkten i kritiken har främst handlat om 
huruvida märkningen fyller sitt syfte och fungerar effektivt och på ett tillfredsställande 
sätt. Kritikerna menar bland annat att företagen använder denna märkning för att 
identifiera kunder med låg priskänslighet, för att på så vis kunna ta ut ett överpris. Vidare 
menas att alltför stor del hamnar hos företaget och en alltför liten del når ut till de 
behövande.2 Rättvisemärkt å sin sida hävdar att de inte sysslar med bistånd utan menar att 
genom att handla Rättvisemärkt så hjälper man till att bygga upp långsiktiga förbindelser. 
Kaffebönderna, till exempel, hjälps genom att öka förutsebarheten i deras verksamhet 
vilket i sin tur leder till att kaffebönderna kan göra investeringar som ska betala av sig 
under flertalet år. Grossisterna skall garantera ett minimipris som visserligen fluktuerar 
med råvarupriset i övrigt, men i oktober 2006 fick de certifierade bönderna 20 procent 
mer betalt för rättvisemärkt kaffe.3 Genom längre avtal kan de börja planera mer 
långsiktigt och ge arbetarna drägligare arbetsförhållanden. Helt klart är dock att 
rättvisemärkta produkter är på frammarsch. I oktober 2006 offentliggjorde hotellkedjan 
Scandic, som första svenska storföretag beslutat sig för att endast servera rättvisemärkt 
kaffe. Detta innebär 9 miljoner kaffekoppar årligen kommer att vara rättvisemärkta4. När 
vi nu skriver mars 2009 så kan vi konstatera att mycket har hänt. Betydligt fler företag 

                                                 
1 Fairtrades hemsida, Internet 
2 Karlsson, Kristian, Svenska Dagbladets hemsida, Internet 
3 Rättvisemärkts hemsida, Internet 
4 Rättvisemärkts hemsida, Internet 



 

har arbetat hårt för att bli förknippade med rättvisemärkt, COOP, ICA och Pizza HUT för 
att nämna några.5 Hur Rättvisemärkt som organisation ska nå ut till fler är ett problem 
som är högst aktuellt för Rättvisemärkt. Eftersom Rättvisemärkt är en av flera 
märkningar som finns på marknaden finns det i dagsläget en konkurrens mellan de olika 
märkningarna och förståelsen för varför konsumenter väljer en viss märkning är viktig för 
de olika organisationerna som står bakom de olika märkningarna. Vidare kan en välkänd 
organisation använda det som en konkurrensfördel gentemot andra märkningar för att få 
företag att välja just deras märkning. 
 
Det faktum att det finns denna mängd av märkningar gör det intressant att ta reda på om 
kunderna vet vad Rättvisemärkt står för, samt hur Rättvisemärkt ska få fler att köpa deras 
produkter. På Rättvisemärkts hemsida hävdar man att allmänhetens kännedom om 
Rättvisemärkt ökade med 15% under 2006 och nu är uppe på 64%. Vi tycker att det är 
intressant att undersöka vad det är som får kunderna att köpa just Rättvisemärkt. Vi tror 
att vår studie kommer att vara till nytta för företag och organisationer som avser att 
marknadsföra framförallt rättvisemärkta produkter, Rättvisemärkt som märkning och 
även intressant för företag och organisationer som står bakom andra märkningar. Det 
gäller ju att känna sin fiende för att kunna planera för ett vettigt försvar. Vidare har den 
politiska laddningen som tycks finnas hos just ”Rättvisemärkt” har fått oss att fundera 
kring vem som köper Rättvisemärkta produkter? Kan det vara så att dessa konsumenter 
har en väldigt bra bild av vad just rättvisemärkningen står för samt en generell större 
medvetenhet om de olika märkningarna? Vi skall undersöka om och i så fall vilka 
skillnaderna är på kunder som handlar rättvisemärkta varor och de som inte gör det? I en 
undersökning gjord av Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala var färskheten av varor 
den viktigaste aspekten när konsumenter skulle köpa mat.6 Dock framhävde många 
konsumenter att odlingsmetod och uppfödningsformerna för djuren vara en viktig aspekt 
för valet av mat. Dessa två aspekter är något som Rättvisemärkt står för och vi vill i vår 
uppsats ge större klarhet i hur viktiga dessa faktorer faktiskt är samt se om det finns 
ytterligare faktorer som är viktiga för konsumenters val att köpa Rättvisemärkt. En annan 
sak som är viktig vad gäller Rättvisemärkta varor är prisdifferensen som finns på 
likvärdiga varor. Det är inte ovanligt att en rättvisemärkt vara är dyrare än en 
konventionellt framställd vara. Pelsmacker och Janssens föreslog i sin artikel7 att staten 
ska gå in och stänga prisgapet och vi vill se hur mycket extra konsumenterna är redo att 
betala för att en vara ska vara Rättvisemärkt och således hur mycket staten skulle vara 
tvungen att gå in med.  
 
 
 
 
 

                                                 
5 Rättvisemärkts hemsida, Internet 
6 Se avsnitt 3.2.7 Att välja mat 
7 Se avsnitt 3.4.3 Viktiga aspekter för Rättvisemärkt som organisation 



 

1.2 Problemformulering 
Vad påverkar vissa konsumenters köpbeslut av rättvisemärkta varor?  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få djupare förståelse för vad som påverkar konsumenter när 
de ställs inför valet huruvida de ska köpa rättvisemärkta varor eller inte. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har inte haft för avsikt att ge en fullständig bild av vad som påverkar konsumenten vid 
valet av att köpa eller inte köpa en Rättvisemärkt vara. Vi har istället valt att fokusera och 
fördjupa oss i det som är gemensamt för våra respondenter. Vi har valt att göra dessa 
avgränsningar eftersom komplexiteten i våra respondenter har varit alltför stor för att vi 
ska kunna fånga in alla aspekter i denna C-uppsats.  

1.5 Uppsatsens disposition 
Vi har valt att i vår inledande del, fokusera på de olika märkningar som finns. Framförallt 
har vi i denna del som mål att klargöra vad som skiljer rättvisemärkt åt gentemot de andra 
märkningarna. I del två diskuterar vi den teoretiska metoden. Vi går igenom vår 
förförståelse och kunskapssyn samt hur vi valt att närma oss vår frågeställning. 
Teoriavsnittet som är det nästföljande är förhållandevis brett och vi är medvetna om att 
flera teorier som tas upp här inte förekommer på andra ställen i uppsatsen. Vi valde dock 
att behålla dessa i uppsatsen då vi anser att även de teorier som vi inte återkopplar till 
fyller en funktion genom att de bidrar till ökad helhetsförståelse.  
 
Det fjärde avsnittet handlar om vår praktiska metod och om hur vi gick till väga när vi 
genomförde våra intervjuer. I detta avsnitt förklarar vi varför vi valde att göra 
intervjuerna som vi gjorde samt hur vi närmade oss materialet. Här förklarar vi också 
våra tankar kring hur vi närmade oss materialet och hur vi bearbetade det och 
analyserade. I det efterföljande avsnittet presenterar vi vårt empiriska material. Vi 
presenterar varje intervjuperson för sig och en sammanfattning av intervjun. Vi valde att 
göra på detta sätt då vi anser att det blir tydligast samt att man som läsare av uppsatsen 
hela tiden kan gå tillbaka till denna del för att titta på materialet som ligger till grund för 
nästkommande analys. Vi anser att vi i våra sammanfattningar har fått med det viktigaste 
i det som intervjupersonerna sade utan att för den skull beskära materialet alltför mycket. 
Detta är givetvis alltid en balansgång, att inte korta ner materialet för mycket men inte 
heller ha med en massa ”onödig” information. Att göra på detta sätt går ju dessutom helt i 
linje med det fenomenologiska sättet att arbeta på som vi valt. 
 
Avslutningsvis har vi delat upp analys och diskussionsdelen. Detta var en grannlaga 
uppgift men vi gjorde vårt bästa för att försöka hålla isär dessa. Vår ambition var således 
att i analysavsnittet analysera de intervjusvar som vi presenterat i empiri avsnittet. I den 
avslutande diskussionen har vi knutit ihop säcken och diskuterat våra resultat utifrån de 
teorier vi använt oss av samt den teoretiska modell som vi avslutade teoriavsnittet med. 



 

1.6 Centrala begrepp och deras definition 
I denna del av uppsatsen har vi valt att reda ut vissa begrepp som förekommer i uppsatsen 
och ge läsaren en definition av begreppet. Vidare har vi redogjort för vissa märkningar 
som är vanligt förekommande hos våra respondenter eller där vi tror att läsaren behöver 
en definition eftersom betydelsen av märkningen inte är allmänt spridd. 
 
Bra Miljöval är svenska naturskyddsföreningens märkning som introducerades 1992. 
Denna märkning utgår ifrån ett helhetsperspektiv och ställer krav på såväl råvaran samt 
de kemikalier som används i produktionen. Vidare ställs även hårda krav på exempelvis 
energiåtgången i produktionen, det långsiktiga målet är att överge de fossila bränslena 
och helt övergå till förnyelsebara energikällor.8 
 
EFTA är en förkortning av European Fair Trade Association och bildades 1990 av 
importörer av rättvisemärkta varor i nio europeiska länder. Denna organisation hjälper 
importörerna till att samarbeta mer men även till att utbilda konsumenter och bedriva 
lobbyverksamhet.9 
 
FLO står för Fairtrade Labelling Organisations International och är en 
paraplyorganisation under vilken 20 olika organisationer som jobbar med rättvisemärkta 
varor är samlade. Organisationens huvudsakliga uppgift är att sätta gemensamma 
definitioner av begreppet rättvisemärkt samt övervaka så att dessa kriterier efterlevs.10 I 
och med att alla organisationer samlades under ett paraply blev det en kraftfullare 
organisation med samma kriterier och mål. FLO omnämns ofta i pressen som Fairtrade 
eller Rättvisemärkt när man syftar på organisationen som står bakom märkningen 
Rättvisemärkt. 
 
IFAT är en förkortning för International Fair Trade Association. Detta är en av 
organisationerna som ligger under paraplyorganisationen FLO. Kämpar främst mot 
barnarbete och rättvisare handel i Afrika, Asien och Latinamerika.11 
 
KRAV är ett av världens största kontrollorgan för ekologisk odlad mat. För att en vara ska 
kunna KRAV-märkas måste framställningen ske utan kemiska bekämpningsmedel och 
konstgödsel samt att djuren behandlas väl. Vidare ställs krav på att det inte får 
förekomma några genmodifierade organismer i produktionen.12 
 
NEWS! är ett nätverk bestående av 2500 butiker med rättvisemärkta produkter i 13 
europeiska länder. Denna organisation hjälper dessa butiker att koordinera kampanjer och 
sprida kunskaper om rättvisemärkningen. Detta görs bland annat genom The Worldshop 

                                                 
8 Naturskyddsföreningens hemsida, Internet 
9 Fairtrades hemsida, Internet 
10 Fairtrades hemsida, Internet 
11 Fairtrades hemsida, Internet 
12 KRAV:s hemsida, Internet 



 

Day som är i maj varje år. Även denna organisation är en del av FLO.13  
 
Svanen är en miljömärkning som instiftades av nordiska ministerrådet. Detta är ett icke 
vinstdrivande bolag som sköts via direktiv från regering och riksdag. För att få använda 
denna märkning så måste företagen svara upp mot tämligen hårda regler rörande 
miljöpåverkan. Licensen har man i tre år sedan höjs kraven ytterligare.14 
 
Rainforest alliance arbetar för en hållbar utveckling både rörande miljö, handel och 
konsumentbeteende.15 Organisation har blivit kritiserad för att ställa för låga krav.16  
 
Rättvisemärkt syftar på de varor som fått FLO:s (Fairtrade Labelling Organisations 
International) certifiering att marknadsföra sina produkter som Rättvisemärkta. 
Rättvisemärkt är även namnet på organisationen i Sverige som ansvarar för märkning av 
svenska varor och som arbetar för ett större medvetande hos allmänheten för 
Rättvisemärkt. 

1.7 Om Rättvisemärkt 
Rättvisemärkt är en märkning som garanterar att varan som konsumenten köper är  
producerad på ett sätt där särskild hänsyn tagits till arbetsförhållandena för arbetarna och 
levnadsförhållandena för odlarna. Rättvisemärkt, med sina systerorganisationer 
utomlands, kontrollerar att villkoren uppfylls genom oberoende kontroller av 
producenterna i utvecklingsländerna.17 För att få certifieringen Rättvisemärkt krävs att 
vissa kriterier är uppfyllda, exempelvis kan det handla om att arbetarna ska ha vettiga 
löner. Arbetarna ska få organisera sig fackligt, barnarbete ska motarbetas och 
diskriminering ska bekämpas. Den som köper en rättvisemärkt vara ska veta att de extra 
kronorna som kunden betalar går till odlaren. Vidare ger Rättvisemärkt stöd till projekt 
som gynnar social och ekonomisk tillväxt.18 

1.7.1 Definition av rättvisebegreppet 
För att kunna uppnå större överensstämmelse mellan de olika organisationerna har de 
kommit överens om en gemensam definition av begreppet Rättvisemärkt. Dessa 
organisationer är (1) Fairtrade Labeling Organizations International (FLO), (2) the 
International Federation for Alternative Trade (IFAT), (3) the Network of European 
Shops (NEWS!) och the European Fair Trade Association (EFTA). Deras gemensamma 
definition säger att Rättvisemärkt ska innebära ett ömsesidigt givande och tagande 
baserat på en dialog som genomsyras av respekt och bidrar till en större rättvisa i 
internationell handel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre 
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18 Åkerblom (2005), s.82 



 

handelsvillkor, och säkra de mänskliga rättigheterna, för producenter och arbetare i 
framförallt tredje världen, som tidigare inte kunnat hävda sin rätt eller sina rättigheter. 
Ovan nämnda organisationer ska aktivt och engagerat arbeta för att stötta producenter, 
medvetenhetsgöra och propagera för ändringar i internationella handelsavtal. Vidare är 
målen för organisationerna att (1) förbättra tillvaron genom att förbättra 
marknadsåtkomsten, stärka producentorganisationer, att bättre priser betalas till 
producenterna och att erbjuda långa kontrakt, (2) främja utvecklingsmöjligheter för 
missgynnade producenter, exempelvis kvinnor och infödda, samt att skydda barn från att 
vara tvungna att arbeta, (3) göra konsumenter medvetna om de negativa följderna för 
tredje världen av internationell handel så att kunderna medvetet väljer rättvisemärkta 
varor (4) vara en förebild för hur handel kan ske genom dialog och respekt, (5) propagera 
för ändringar i reglerna i traditionella handelsavtal samt (6) skydda mänskliga rättigheter 
genom att kämpa för social rättvisa, sunt miljötänkande och ekonomisk säkerhet. 
Definitionen tillsammans med målen för bildar två visioner. Den första visionen är skapa 
en modell för hur internationell handel ska se ut som gör skillnad för producenten och 
konsumenten som engagerar sig. Den andra visionen är mer genomgripande då den siktar 
in sig på att ändra den traditionella ekonomiska modellen.19 
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2. Teoretisk metod 

2.1 Allmän och teoretisk förförståelse 
Det är viktigt att som författare att redogöra för sin bakgrund vid allt vetenskapligt arbete, 
eftersom bakgrunden kan påverka studien. Eriksson och Wiedersheim-Paul framhäver att 
det är betydelsefullt att veta vem som gör analysen av empirin eftersom han ser 
betraktelsen av verkligheten som subjektiv när det gäller samhällsvetenskapliga studier.20 
För att ge större trovärdighet i vår studie ska vi nedan redogöra för vår bakgrund.  
 
Det ämne som vi behandlar i uppsatsen har varit uppmärksammat i media under de 
senaste åren och detta har hjälpt oss genom att inspiration och nya infallsvinklar har 
väckts hos oss. Då vi båda kompletterar våra ekonomutbildningar med psykologi, för 
Matts Östling, och juridik, för Mikael Söderman, har detta vidgat våra vyer. Ämnet vi 
behandlar i uppsatsen, konsumentbeteende, berör Matts Östlings område då han har läst 3 
år på psykologprogrammet. Mikael Söderman har läst en halv termin psykologi vilket har 
gett honom den grundläggande förståelsen för de teorier vi valt. 
 
Vår ansats med uppsatsen har varit att försöka förstå varför kunderna köper 
Rättvisemärkt varför uppsatsen kommer att ge matproducenterna och matdistributörerna 
ökad förståelse om kundsegmentet som köper Rättvisemärkt och de kunder som skulle 
kunna tänka sig att köpa Rättvisemärkt men som i dagsläget avstår. 

2.2 Kunskapssyn 
Det finns i huvudsak två inriktningar som används för att beskriva olika syner på 
kunskap: positivism och hermeneutik. Positivisterna anser att kunskapen ska hållas fri 
från forskarens egna värderingar och åsikter för att den ska vara tillförlitlig. Detta 
uppfylls genom den metodologi som används anpassas med objektivitet som central 
aspekt. Positivisterna förespråkar objektiv avbildning till skillnad mot hermeneutikerna 
som förespråkar subjektiv tolkning. Hermeneutikerna anser att det är viktigt att öppet visa 
den bakgrund forskaren står på för att på så vis ge läsaren ökad förståelse för forskarens 
tolkningar.21 Som hermeneutiker är förståelsen av det mänskliga beteendet det centrala 
till skillnad från positivister där förklaringen är det centrala. Med förståelse av mänskligt 
beteende menas enligt Bryman och Bell ”en empatisk förståelse av människors 
handlingar mera än en inriktning på de krafter som påverkar dessa.”.22 Det är inte alltid 
lätt att som forskare definiera sig som antingen hermeneutiker eller positivist. Dessa 
fungerar som motpoler till varandra men kan samtidigt fungera som komplement till 
varandra. Vi har en hermeneutisk ansats eftersom vi vill förstå de handlingar och 
uteblivna handlingar som våra respondenter gör eller inte gör. Vi vill förstå varför de 
                                                 
20 Eriksson, Lars Torsten & Widersheim-Paul, Finn (1997), Att utreda, forska och rapporterna, s.56 
21 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993), Att utveckla kunskap; om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, s.44-45 
22 Bryman & Bell (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.29 



 

handlar Rättvisemärkt och varför de inte handlar Rättvisemärkt om så är fallet.  
 

2.3 Värderingar och relevans 
En värdering är en föreställning om ett eftersträvansvärt tillstånd eller mål. Individer har 
egna värderingar om dels sig själva men även omgivning runt dem. Eriksson och 
Widersheim-Paul anser det självklart att samhällsvetenskaperna i dagsläget grundas på 
värderingar. Han stödjer sin argumentation genom att påpeka att de metoder som används 
inom samhällsvetenskapen och den litteratur man utgår från visar att värderingarna spelar 
en viktig roll. Vidare påverkar värderingarna vad som är en relevant forskningsfråga. Ett 
problem är att eftersom värderingarna påverkar forskningsarbetet kommer det att vara 
svårt för annan än forskaren att följa upp forskningsresultat och visa dess giltighet genom 
ännu en studie. Forskningen kan inte vara objektiv men det är viktigt för forskaren gräva 
fram de värderingar som är viktiga för det specifika forskningsarbetet.23 För att forskaren 
ska välja en relevant fråga måste forskaren välja ämne med hänsyn till vad som är 
relevant för andra än forskaren själv. Forskningens resultat måste vara framtagna på ett 
godtagbart sätt. En annan viktig aspekt är att forskaren måste vara öppen för 
omständigheter som motbevisar forskarens resultat.24  
 
Vi anser det vara eftersträvansvärt att producenter får skäligt betalt och anser att 
Rättvisemärkt arbetar på ett sätt som är bäst för samtliga intressenter. Att sträva efter att 
ge producenterna längre kontrakt för att minska på pressen att kortsiktigt tjäna så mycket 
som möjligt är viktigt och en central värdering som vi delar med Rättvisemärkt. Den 
fråga vi valt att fokusera på i vårt arbete är relevant eftersom märkningar av olika slag har 
dykt upp på marknaden och just Rättvisemärkt har på senare tid blivit mer etablerad 
genom större uppmärksamhet i media samt att fler rättvisemärkta varor finns på 
butikshyllorna. Att fokusera på en märkning har varit nödvändigt eftersom uppsatsen 
hade blivit alltför omfattande annars. Alternativet hade varit att göra mindre djupa 
intervjuer med resultatet att vi hade fått osäkrare svar och störningar i form av åsikter 
som kan grunda sig på åsikter som handlar om andra märkningar än Rättvisemärkt. 
 

2.4 Angreppssätt 
Det deduktiva angreppssättet innebär att forskaren går från teori till empiri. Det induktiva 
angreppssättet går från empiri till teori och skapar teorier på detta sätt. Johansson 
Lindfors menar att det deduktiva angreppssättet bättre passar den positivistiska 
kunskapssynen och att det induktiva passar hermeneutik kunskapssyn.25 
 
Den deduktiva studien är vanligen beskrivande och syftar till att ge mer systematiska 
kunskaper om en viss företeelse. Angreppssättet grundar sig i en litteraturstudie där 
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forskaren utarbetar sin teori som sedan testas genom empiriinsamlingen. Modellen som 
ska testas kan omfatta orsakssamband som forskaren vill testa. För att modellen ska 
kunna testas krävs att de variabler som ska testas bestäms i förväg. När detta är klargjort 
kan modellen konfronteras med empirin för att se om den stämmer överens med 
verkligheten.26 Den induktiva studien är främst förekommande hos hermeneutiker. 
Tolkning är redskapet för hermeneutikerna att skapa teori. Det är genom tolkningen som 
empirin kan bli teori. Förståelsen för hermeneutikerna handlar om att skapa innebörder av 
sociala konstruktioner och dylikt. Den hermeneutiska spiralen är en symbol för tolknings- 
och förståelseprocessen. Det innebär att företeelser tolkas kontinuerligt för att senare 
sättas in i andra modeller för att kunskapen ska bli fördjupad.27 
 
Vi började med att samla in vissa teorier för att sedan göra intervjuer. Vi kompletterade 
sedan dessa teorier ytterligare eftersom vi i empirin fann material som vi inte kunde 
applicera på redan insamlade teorier. Således kan man säga att vi använt oss av ett 
arbetssätt som liknar en medelväg mellan det induktiva och deduktiva.  

2.5 Val av teorier 
Vi har grundat vårt teorival i grundläggande teorier om konsumentbeteende och vi har 
därför tagit med en del teorier med betydande inslag från psykologin. Vidare behandlar 
vårt teoriavsnitt vissa teorier om grupptänkande. Vi har gått in djupare på teorier om vad 
som påverkar en person när denne ska göra ett inköp och hur kvalitet uppfattas hos 
kunden. 
 
För gå ner djupare och försöka få ökad förståelse för köpbeslutsprocessen har vi använt 
oss av teorier som förklarar hur kunden agerar i butiken och hur individuella egenskaper 
påverkar valet av livsmedel. Vidare har vi använt oss av teorier där vi ser ur företagens 
perspektiv och hur de ska agera för att få kunder att köpa rättvisemärkta varor. 

2.6 Källkritik 
Något som vi haft problem med är att hitta artiklar och böcker som handlar om just 
Rättvisemärkt. Detta har fått till följd att vi använt oss av teorier och forskning som 
handlar om KRAV-märkningen istället, något som givetvis inte är optimalt. Vi har dock 
hela tiden varit medvetna om att det förhåller sig på detta sätt och anser att vi därför tagit 
hänsyn till det när vi arbetat med materialet. Vidare kan diskussionen om antalet källor 
föras. Vi anser oss ha ett bra underlag för vår studie eftersom våra källor sträcker sig tio 
år tillbaka i tiden samt att vi har en doktorsavhandling med i vårt arbete. Vi har även 
kompletterat detta med några artiklar som är aktuella och högst relevanta för vårt 
ämnesval. Självklart ska man inte enbart fokusera på att ta så nya källor som möjligt 
eftersom det kan finnas äldre material som fortfarande är relevant men i vårt fall har vi 
inte ansett det föra med sig något positivt att gå längre tillbaka i tiden eftersom det inte 
funnits några relevanta källor. Ämnet som vi skriver om är även det relativt nytt vilket 
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kan vara en förklaring till varför inga relevanta källor har hittats som är äldre än tio år. 
Dock måste vi här lyfta att exempelvis Maslows behovstrappa är med i vårt arbete, men 
den teorin är så pass erkänd och att den fortfarande finns med i litteratur som är ny visar 
snarare på att den är erkänd på området trots att den är äldre än tio år. Vi har använt oss 
en del av Solomon vilket är en bok som används på såväl C- som D-nivå på 
Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi tycker inte att det finns något egenvärde i att 
jaga efter så många källor som möjligt utan vårt fokus har varit att hitta relevanta källor 
och när vi ansett oss vara klara så har vi slutat söka ytterligare källor. 
 
Under vår inledande del har vi uppgifter som är hämtade direkt från Rättvisemärkts 
hemsida. Denna källa kan och bör givetvis ifrågasättas. Vi resonerade som så att mycket 
av informationen som kom härifrån var tämligen okontroversiell och sådant vi inte såg 
någon anledning till att den inte skulle vara stämma med hänsyn till vad denna uppsats 
handlar om. De delar av uppsatsen där källan är Rättvisemärkts hemsida handlar 
mestadels om att ge läsaren en bild om vad Rättvisemärkt står för. Det är givetvis så att i 
den bästa av världar så vi hade önskat fler källor i denna inledande del men av själ vi 
tidigare varit inne på så var detta omöjligt. 
 
Slutligen måste vi vara ärliga och diskutera det faktum att vi har arbetat med under en 
lång tid. Två och ett halvt år för att vara exakt. Detta kan ha fått till följd att det i 
uppsatsen finns fakta siffror som inte längre är aktuella. Vi har i största möjliga mån 
försökt att ständigt uppdatera våra siffror men vi kan villigt erkänna att vi inte lyckats 
fullt ut med detta. Vissa av våra noter, då tänker jag främst på de som hänvisar till 
internetsidor, kanske inte längre finns men vi har ändå valt att ha med dessa då de visar 
på något som vi anser ha ett värde för uppsatsen. Vi har försökt att ha så aktuella siffror 
som möjligt men ibland har vi sett att det finns siffror från 2006 med i uppsatsen. Detta är 
givetvis inte ultimat men det beror på att vi inte lyckats hitta några nyare siffror. 
 
 



 

 

3. Teori  
I teoriavsnittet har vi börjat ta upp teorier av allmän karaktär rörande behov därför att 
vi anser att det är viktigt eftersom vi grundar vårt fortsatta resonemang i dessa teorier. 
Vi går vidare med att närma oss ämnet genom att redogöra för vanors betydelse vid 
köpbeslut. Vi går vidare till att beskriva hur konsumenter uppfattar mat och hur de väljer 
vilken mat de ska köpa. Sedan redogör vi för hur kunden påverkas av olika 
kommunikationstekniker och vi avslutar med att förklara hur olika inlärningsteorier kan 
tillämpas i marknadskommunikation från företag. Teorikapitlet avslutas med en eget 
framtagen modell om hur olika faktorer påverkar köpbeslutet hos en konsument. 

3.1 Behov 
Maslows behovstrappa är en av de mest kända modellerna som rör konsumenters 
beteende. Den menar att hur vi tänker beror på hur högt upp vi befinner oss i en 
femstegstrappa. Vissa grundläggande behov måste vara tillgodosedda innan vi kan röra 
oss uppåt längs trappan. Längst ner i pyramiden finner vi fysiologiska behov såsom 
sömn, mat och dylika livsuppehållande behov. Har vi tillgång till dessa så kan vi 
avancera upp till den andra nivån som handlar om trygghet. Vi måste känna oss trygga 
och säkra i den miljö vi lever och verkar i. Gör vi detta så finns förutsättningar att kunna 
klättra till den tredje nivån. Här handlar det om att känna att vi tillhör något eller någon. 
Det kan handla om vänskap eller kärlek men även att vi blir accepterade av andra och 
känner att vi är del av en större grupp. Vi tror att det är så att de som handlar 
rättvisemärkt gör det för att känna tillhörighet med en större grupp eller subkultur. Vi 
anser att rättvisemärkt skall trycka hårdare på för att locka kunder. Pepsi använde länge 
”You´re in the Pepsi Generation” som en del i deras marknadsföring. Detta skapade 
känslan av att vara med i en speciell grupp, inte bara gruppen Pepsidrickare utan att man 
tillhörde en hel generation. Det fjärde steget handlar mer om att individen vill känna sig 
bra och nöjd med sitt val. Det kan handla om att känna att man uppnått någon viss status 
eller prestige tack vare sitt val. Kanske även känslan av att uppnått något. Denna känsla 
kan ju även komma inifrån och att man gjort något bra, som känns i samvetet. Högst upp 
i pyramiden når man om alla de andra stegen är uppfyllda och man känner nu att man 
handlar för att på något vis kunna aktualisera sig själv. Något som ger dig en berikande 
erfarenhet.28 
 
Vår tolkning av denna modell är att Rättvisemärkt är något som de som har det bättre 
ställt än gemene man handlar. Detta därför att man måste ha de grundläggande behoven 
tillfredsställda innan man kan röra sig uppåt på behovstrappan. Detta resonemang bygger 
givetvis på att detta argument som Rättvisemärkt använder sig av. Att de spelar på 
känslan, det känns skönt att handla en Rättvisemärkt vara eftersom man vet att det hjälper 
andra människor triggar inte personer som inte har pengar över till att handla 
Rättvisemärkta varor. Vi vill framhäva att det är framförallt nivå tre och fyra som vi anser 
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spelar störst roll när konsumenter väljer en rättvisemärkt vara. 

3.2 Vad påverkar köpbeslutet 
När vi tar ett köpbeslut kan detta beslut fattas på en mängd olika sätt och 
tillvägagångssättet skiljer sig mycket åt beroende på vilken typ av produkt som skall 
inhandlas. När det handlar om matvaror (det är ju främst här som det finns rättvisemärkta 
varor) så sker mycket av beslutet omedvetet, av gammal vana. Detta kallas habitual 
decision making29 Dessa beslut fattas ofta automatiskt och helt utan medveten kontroll. 
Detta är ju något som är väldigt bekvämt och praktiskt för oss konsumenter då vi ju inte 
behöver fundera alltför länge kring vilka frukostflingor vi skall välja. För marknadsförare 
är dock detta ett stort problem, det är väldigt svårt att introducera nya produkter eftersom 
det kräver att man byter ut en gammal vana och får in dem på en ny.30 Detta är givetvis 
något som är ett hinder för etableringen av rättvisemärkta varor då ju dessa främst är 
produkter som vi plockar per automatik.31 Detta är viktigt att ha i åtanke när man 
diskuterar rättvisemärkta varor och försäljningen av dessa. Om det är varor som vi i 
mångt och mycket plockar per automatik så kanske det är andra mekanismer som styr 
detta och som marknadsförare bör man således kanske trycka på andra knappar för att 
kunna sälja rättvisemärkta varor. 

3.2.1 Vanor 
Vanor utvecklas när en handling upprepas tillräckligt ofta, främst i samma sociala och 
psykologiska omgivning. Vanor kan ses som automatiska handlingar på så vis att de sker 
huvudsakligen utanför vårt medvetande och är kognitivt effektiva32.  När en vana är 
etablerad krävs det ingen anledning för den att fortsätta varför vanor gör det möjligt att 
handla utanför vidare eftertanke. Vanor är funktionella på så vis att de reagerar på 
särskild stimuli när ett visst mål ska uppnås33.  
 
Matvaror inhandlas ofta och vanligen även i samma butik. På grund av detta är det svårt 
för många att göra utförliga avvägningar om en viss produkts för- respektive nackdelar i 
varje köpsituation. Följaktligen är inköp av matvaror till stor del styrt av de vanor som 
individen utvecklat34. Ändringar av vanor sker inte över en natt utan det är en process 
som består av flera olika steg. Generella attityder, värderingar och normer spelar stor roll 
i början av processen. Senare i processen krävs personlig belöning för att den nya vanan 
ska bli beständig35. Vid förståelsen framtida inköp kan man med fördel studera 
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köphistoriken för att bättre förstå och kunna kartlägga de inköp som redan är gjorda36. 

3.2.2 Mer om vanor 
Hoyer menar att attityder och normer spelar väldigt stor roll vid val som vi gör sällan och 
som tar stora kognitiva resurser i anspråk. I vardagssituationer och val vi gör mer 
frekvent, menar han, att attityder är av mindre betydelse eftersom dessa beslut sker utan 
större reflektion och utan att ta särledes stora kognitiva resurser i anspråk. I dessa 
situationer så strävar heller inte konsumenten efter att göra ett optimalt val alla gånger 
utan vill bara göra ett val som är acceptabelt och ej tar för mycket kraft. Att vi resonerar 
på detta vis anser Hoyer vara därför att vi finner att dessa inköp är förknippade med liten 
eller ingen risk och således orkar man inte engagera sig i valet och utvärdera olika 
möjligheter.37 
 
Hoyer och McInnis kom fram till att vid vardagliga och ”oviktiga” val så använder sig 
konsumenterna sig utav en mängd tumregler och genvägar som gör att vi inte behöver 
tänka efter så mycket och utvärdera. Det första vi tittar på är priset, är vi osäkra köper vi 
den billigaste. Sedan tittar vi om det är något märke som vi anser är bättre rent 
funktionellt. Först i tredje hand kommer våra affekter in och vi väljer efter det märke som 
konsumenterna tycker känns bäst.38 Vi anser inte att detta är några upplyftande siffror för 
företag som jobbar med rättvisemärkt, med tanke på att dessa produkter allt som oftast är 
lite dyrare än alternativa varor utan denna märkning. Vi tror vidare att rättvisemärkta 
varor är bättre rent funktionellt. Istället är det på tredje plats där konsumenters affekter 
kommer in som det börjar bli intressant ur vår synvinkel. Det är här som argumenten till 
att handla rättvisemärkt torde finnas. Vi tror att konsumenterna får bättre samvete när de 
handlat rättvisemärkta produkter. Vid inköp av vardagsprodukter som exempelvis smör 
så har det visat sig att vi i snitt endast lägger ner 7 sekunder på vårt val och studier har 
visat att konsumenter oftast endast undersöker ett alternativ och ser till en aspekt innan 
man skrider till verket.39 Väldigt många av våra vardagliga inköp har blivit vanor. Vi 
utför dessa handlingar utan att tänka efter, precis som vi tidigare nämnt. När ett visst 
beteende blivit en vana så kan detta leda till att vi gör val som inte är optimala för oss. Vi 
kan exempelvis missa att det kommit nya och kanske bättre produkter eftersom att vi inte 
utvärderar eller reflekterar över våra inköp.40 Balansgången är svår för organisationerna 
dock, det har visat sig att dessa ibland, i sin iver att exempelvis övertyga folk om att 
handla på ett mer miljövänligt vis så pumpar de ut för mycket information så att vi som 
konsumenter enkom känner oss hjälplösa. Människor som känner sig hjälplösa och att 
deras insats inte gör någon skillnad är i regel mindre benägna att handla exempelvis 
miljövänligt.41 
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De kunder som köper produkter av gammal vana går dock att komma åt så att de ändrar 
sitt beteende, om detta görs med priset som konkurrensmedel. Är priset på den nya 
produkten lägre än den gamla varan så kan kunder ”frysa” sitt gamla beteende och istället 
byta till den nya varan.42 Detta är ju ett problem för rättvisemärkta varor eftersom dessa 
ofta är lite dyrare än motsvarande varor som ej är rättvisemärkta. Anledningen till att det 
räcker med att lägga sig under i pris är att konsumenten i denna typ av automatiserade 
köp inte har någon särskilt stark bindning till märken och har inga lojaliteter till märket 
utan handlar bara på gammal vana.  När det krävs mer av konsumenten och man måste 
vara aktiv så leder detta till en betydligt lojalare inställning till de märken man väljer.43 
 

3.2.3 Val av mat 
Många faktorer påverkar vilken mat individer väljer att införskaffa. Olika modeller har 
lagts fram för att beskriva den troliga effekten av dessa faktorer. Nackdelen med dessa 
modeller är enligt Magnusson att de inte gör någon ansats att fastställa hur mycket de 
olika faktorerna spelar in eller samspelet mellan dem. Viss tidigare forskning44 har 
fokuserat på tre faktorer som påverkar individens val av mat; (1) faktorer relaterade till 
själva maten, (2) individen och (3) faktorer relaterade till miljön eller socioekonomiska 
faktorer.45 

3.2.4 Perception av kvalitet hos matvaror 
Kvaliteten på maten kan uppfattas på flera olika sätt. Fyra olika aspekter som Hoffman 
tar upp är näringsvärde, hygenisk-toxikologiska, teknologiska och den subjektiva 
sinnesbilden hos individen. Han framhäver att olika individer kommer att lägga olika stor 
vikt på de olika aspekterna beroende på deras bakgrund. Ur en konsuments perspektiv ses 
näringsvärdet och sinnesbilden som de viktigaste aspekterna. Hoffman menar vidare att i 
ett land där kontrollen av matvarorna är väl fungerande minskar konsumenternas fokus på 
denna aspekt46. Magnusson framhäver att valet av mat till stor del ligger i individens 
sinnesbild av kvaliteten hos maten. Annan forskning har visat att konsumenternas 
sinnesbild av en matvara har störst betydelse vid valet av mat47. Vidare är smak en viktig 
faktor för inköp48. Emellertid har konsumenter visat ett ökat intresse på de faktorer som 
ligger utanför den subjektiva sinnesbilden. Vi anser att detta bland annat har tagit sig 
uttryck att antalet märkningar har ökat på senare år. Rättvisemärkt är som vi tidigare 
nämnt den första märkningen som nått allmän erkändhet och som tar stor hänsyn till 
mänskliga rättigheter och belyser människans roll i produktionen, vilket vi anser gör den 
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extra intressant att studera. Slutligen kan etiska avvägningar hos kunden påverka 
köpbeslut.49 

3.2.5 Perception av matvarornas produktionsmetoder 
Konsumenter har blivit mer medvetna om hur produktionsmetoder har negativa effekter 
på människors hälsa och miljön. Organisk produktion uppfattas ofta som ett 
produktionssätt som är ett med naturen och associeras ofta med hälsa och 
miljömedvetenhet. I en undersökning påvisades att de faktorer som påverkade 
konsumenter att köpa ekologiskt framställd mat är hälsa och miljömedvetenhet. De 
faktorer som undersöktes och inte hade relevans för köpet var pris, 
produktigenkännbarhet, kvalitet, personlig erfarenhet, smak och attraktiviteten hos 
förpackningen50. Denna teori bygger på en undersökning gjord på ekologisk odlad mat, 
men vi anser ändå att vi kan använda oss av denna teori eftersom vi anser att de är 
jämförbara. Detta då rättvisemärkt mat ofta även är KRAV-märkt. 

3.2.6 Förädling, förpackningar och transporter 
När en konsument ska försöka spara på miljön är det viktigt att titta på förädlingsgrad och 
distributionssystem ur miljösynpunkt. Ett talade exempel är hur det ur miljösynpunkt är 
bättre att koka potatis istället för att köpa hem djupfrysta pommes frites och tillaga i 
ugnen. Det är fyra gånger mer energikrävande att göra pommes frites. Ju fler 
förädlingsled en produkt genomgår desto högre blir den totala energiförbrukningen. De 
fördelar som finns med ekologisk produktion är att det inte används kemiska 
bekämpningsmedel och uteslutandet av de kemiska bekämpningsmedlen leder till större 
artrikedom i närheten av odlingsstället. Vidare som vi nämnt ovan är en viktig aspekt 
resursanvändningen där synen att varje bonde till stor del ska producera foder på gården 
leder till ytterligare miljöfördelar. Nackdelar med ekologisk odling är att det behövs mer 
mark för att producera samma mängd livsmedel eftersom det inte är samma intensitet i 
jordbruket. Forskning saknas kring vilken odlingsform som är bäst sett i ett 
resurshushållande perspektiv.51  

3.2.7 Att välja mat 
Enligt en undersökning gjord av SLU Uppsala där 1200 personer ingick var det viktigaste 
när de valde livsmedel färskheten, smaken, näringsinnehållet och priset. Vanligt var att 
påpeka att de avgörande faktorerna skilde sig beroende på vad för sorts produkt det var 
frågan om. Exempelvis var färskheten extra viktig när det gällde kött och bröd, smaken 
viktig för potatis och hårdost och priset var viktigt vid köp av pasta. Många konsumenter 
ansåg att odlingsmetoden, uppfödningsformerna för djuren och frihet från främmande 
ämnen och tillsatser var viktig.52 
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3.2.8 Vilket är bäst? Konventionellt eller ekologiskt? 
Enligt Hallberg är den grupp som har ett stort intresse för ekologiskt odlad mat 
någonstans mellan tio och tjugo procent av konsumenterna. Det finns få undersökningar 
om skillnader mellan ekologisk och konventionellt odlad mat med avseende på kvalitet 
och rester av kemiska bekämpningsmedel. Sett ur ett bredare perspektiv kan det uttydas 
att gårdarnas andel självförsörjning är större för de gårdar som odlar ekologisk mat, vilket 
bidrar till bättre resursförbrukning. Vidare är en central fråga huruvida långväga 
ekologiska produkter är bättre ur miljösynpunkt än närproducerad konventionellt odlad 
mat. För de ekologiska djurproducenterna är kraven högre ställda vad gäller djuromsorg. 
Det handlar framförallt om att låta djuren få utlopp för sitt naturliga beteende och längre 
karenstid vid medicinering av djuren.53 Ovanstående avsnitt hjälper oss att få fördjupad 
kunskap om ekologisk odlad mat och dess konsekvenser på naturen. Som vi tidigare 
noterat så är det inte mitt i prick vad gäller vårt ämnesval men faktum är som bekant att 
dessa två märkningar är jämförbara. 
 

3.3 Att förstå kunden 

3.3.1 Individuella faktorer 
En viktig aspekt när det gäller att förstå konsumenten generellt är att de olika 
demografiska karakteristika olika konsumenter besitter påverkar vad olika kunder 
värdesätter. Viktiga demografiska karakteristika är ålder, kön, utbildningsnivå och 
inkomst.54 

3.3.2 Konsumenters beteende i butik 
Om kunden bestämt sig i förväg är avgörande för hur påverkbar denne är i butiken. Ju 
tydligare bild kunden har av vad som ska köpas, desto mindre möjlighet för 
marknadsföringen i butik att påverka kunden. Över 60 % av köpbesluten sker i butik. Det 
finns tre anledningar till varför kunden väljer något annat än vad den beslutade innan den 
gick in i butiken; (1) priset är för högt, (2) varan finns inte på hyllan eller (3) kunden 
finner inte varan i butiken. Resultatet blir antingen att kunden inte köper något över 
huvudtaget eller att kunden köper något annat.55 De oplanerade inköpen är inte samma 
sak som impulsköpen; impulsköpen är de tillfällen där kunder upplever en plötslig, ofta 
stark och ihärdig önskan om att köpa något omedelbart. De oplanerade köpen är de 
köpbeslut som kunden fattar väl inne i butiken. Alla impulsköp är oplanerade men alla 
oplanerade köp är inte impulsköp. Affärer kan göra olika saker för att få kunder att köpa 
en viss vara. Först är priset väldigt viktigt för att få extra försäljning. Vidare är placering 
av varan och kundens möjlighet att få med sig varan viktiga inslag för att lyckas öka 
försäljningen. Vidare har även pengatillgänglighet stor betydelse för kunders vilja att 
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köpa oplanerade varor varför kreditkortens intåg har gjort det lättare för kunderna att 
handla mer56.  

3.3.3 Förhållandet mellan livsstil och produktval 
Alla människor har som bekant en viss livsstil, vissa är mer medvetna om detta än andra 
men oavsett så har man en livsstil. Hur vi väljer att spendera vår fritid och våra pengar 
kommer att vara en direkt följd av vår livsstil. Ur en ekonomisk synvinkel avspeglas 
livsstilen i det sätt vi väljer att lägga våra pengar på, vilken typ av varor vi väljer att 
prioritera.57 Vetenskapen runt hur vi människor delar upp oss i grupper som baseras på 
exempelvis vilka saker vi tycker om att göra, vilka produkter vi köper samt vilka åsikter 
vi har kallas lifestyle marketing.58 Vi anser det detta är viktigt när det gäller 
Rättvisemärkt eftersom rättvisemärkt mat är en väldigt stark symbol för en viss livsstil 
och det kan vara av ytterst vikt för företagen att inse och förmedla detta i sin 
marknadsföring. Viktigt är dock att komma ihåg att livsstil är ett betydligt bredare än 
bara hur man väljer att spendera sina pengar. Det handlar minst lika mycket om åsikter i 
diverse frågor och en markering av vilken grupp i samhället jag tillhör och framförallt 
kanske även vilken grupp som man inte tillhör. Alla typer av grupper och subkulturer har 
ju sina ”regler” för hur man ska vara för att vara en del av gruppen.59 
 
Livsstilen är dock inte något som är hugget i sten utan den är föränderlig över tid, vi 
köper ju som bekant inte samma kläder idag som för tio år sedan. Våra djupare liggande 
värderingar är dock inte alls lika föränderliga som vår livsstil, dessa anses ligga på ett 
annat plan och är således svårare att rubba på.60 Livsstilen kan sägas vara hur 
värderingarna tar sig uttryck. Detta är intressant då man ju kan fråga sig om kunder som 
handlar rättvisemärkta varor gör detta därför att det är en del av deras livsstil eller som en 
följd av att de har värderingar som gör att de handlar mer utifrån en ideologisk 
övertygelse. Vi tror att det finns en koppling mellan livsstil och om man handlar 
Rättvisemärkta produkter. Vi menar att det genomsyrar individens handlande och att det 
inte bara är en separat handling utan mer en del i någon större bild. 

3.3.4 Attityder 
Det har visat sig att vi handlar på ett sätt som inte stämmer överens med våra attityder. Vi 
kan exempelvis hävda att vi är väldigt måna om naturen och trots detta handla på ett sätt 
som är allt annat än miljövänligt.61 
 
Thögersen har forskat kring konsumenters attityder och inställning till ekologisk mat. I 
dessa studier framkom det bland annat att konsumentens inställning till och medvetenhet 
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kring miljön spelade stor roll i köpbeslutsprocessen. Konsumenter som källsorterade 
köpte i betydligt större utsträckning ekologisk mat.62 I denna studie fann man även en 
tendens som antydde att en grupp utav de som köpte ekologisk mat kände ett mindre krav 
att göra andra saker för miljön. En intressant förklaring som författaren introducerar till 
detta är den att konsumenten känner sig nöjd med sitt bidrag och anser sig ha dragit sitt 
strå till stacken.63 Thögersens undersökning både stärker och försvagar vårt antagande om 
att kunder som handlar rättvisemärkt gör detta som en del i ett större miljötänk. Även här 
gäller dock som tidigare att undersökningen är gjord med ekologisk odlad mat, men 
precis som tidigare anser vi att vi kan applicera dessa resultat på vårt ämnesområde med 
viss försiktighet. 

3.3.5 Demografiska skillnader 
Det är rimligt att anta att det finns skillnader för hur rättvisemärkt accepteras i olika 
demografiska grupper. Vi tänkte ta upp kön, ålder, utbildningsnivå och inkomst och hur 
de påverkar attityden gentemot rättvisemärkta matvaror.  
 
Kvinnor har i en undersökning visat ett större intresse för hälsosam mat än män64. 
Kvinnor äter frukt i en större utsträckning än vad män gör65. Kvinnor tycker också det är 
viktigare att följa råd utfärdade av myndigheter angående hälsovådlig mat66. Vidare 
tycker kvinnor att miljövänliga produkter är viktigare och agerar mer miljömedvetet än 
män67. Kvinnor tenderar att vara mer intresserade av ekologiskt framställd mat68 och de 
sätter större värde än män på att matvarorna är framställt i enlighet med de krav 
rättvisemärkt kräver69. Som alltid när man ser på skillnader mellan kön så gäller det att ha 
i bakhuvudet att det ofta finns ännu större skillnader inom respektive grupp. 
 
Studier har visat att yngre personer generellt har ett större miljömedvetande än vad äldre 
har. Om man emellertid tittar på agerande som leder till mindre miljöpåverkan är bilden 
inte lika klar70. I en norsk studie har man tittat på anledningen till varför unga respektive 
äldre köper miljövänliga produkter. De fann att unga köper miljövänliga varor med 
hänsyn till miljön och djurens välmående. De äldre köpte miljövänliga produkter 
eftersom de först o främst tänkte på sin egen hälsa71.  
 
I en norsk undersökning visade man att konsumtionen av färsk frukt och färska grönsaker 
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ökade med en ökad utbildningsnivå. Emellertid fann de att en ökat inkomst ledde till 
mindre konsumtion av färsk frukt. Studien antyder att utbildningsnivån är viktigare än 
inkomsten vad gäller benägenheten att köpa hälsosam mat72. När det gäller 
utbildningsnivån och engagemanget för djurens välfärd visade en annan studie att den 
högre utbildningsnivån ledde till mindre engagemang för djuren73. Ytterligare en studie 
visade att de med högst utbildning verkade mer benägna att köpa miljövänlig mat och 
även villiga att betala mer för det74.  I vår undersökning har vi tänkt att försöka få största 
möjliga spridning mellan såväl ålder som kön. Detta då tidigare forskning tycks visa att 
detta är faktorer som spelar in då vi väljer vilka produkter vi skall köpa. 

3.3.6 Kännetecken för olika generationer 
Företag som vill förknippas med rättvis handel måste genom handling visa att en rättvis 
lön, förbättrad vardag för arbetarna, förbättrade arbetsförhållanden och bidragande till en 
hållbar miljö är något de stödjer. En undersökning från Nordamerika visar att 
konsumenter idag har stor vetskap om de negativa effekterna som den globala ekonomin 
har fått på vissa håll. Fraser som ”människan före vinsten” och ”bygg liv inte 
plånböcker” användes för att särskilja rättvis handel från den traditionella handeln. 
Littrell, Jin Ma och Halepete har undersökt tre olika gruppers syn på rättvis handel. 
Nedan använder vi författarnas egna benämningar av de olika grupperna. Generation X 
består av de yngsta deltagarna i undersökning och deras kännetecken är att de är 
välutbildade och anser att kunskap är makt. De är väl bekanta med Internet och vilka 
möjligheter det finns att finna information där. De är skeptiska till auktoriteter, full av 
självtillit och pragmatiska. Vidare ser dem sig själva som politiskt obundna och liberala. 
Baby boomers var uppfostrade till att vara självständiga och entreprenörskap är vanligt 
inom denna grupp. När de närmar sig pension ser de nya möjligheter till 
självförverkligande. En subgrupp inom baby boomers är cultural creatives där tanken om 
rättvis handel är särskilt framträdande. De vill skapa ett bättre samhälle och uppnå ett 
samhälle som inte tär på naturen. Som konsumenter är de olika på så vis att produkterna 
och producenterna ska ha en hög grad av identitet och autenticitet. Swinggruppen blev 
vuxna under relativt goda tider och har en ökande disponibel inkomst som är intressant 
för företag. De är intresserade av resor och spenderar lika mycket pengar på kläder som 
25-34:åringar. Till skillnad från Generation X förlitar sig swinggruppen på traditionella 
media såsom tidningar och television. Forskarna kom fram till att Generation X-kunder 
som lägger stor tonvikt vid produktens äkthet och starkt fokus på service i butiken är 
mindre sannolikt framtida kunder av produkter som står för rättvis handel. För baby 
boomers var de konsumenter som köpte moderiktiga kläder mindre sannolika att senare 
köpa rättvisemärkta varor. Swingkonsumenter som var det deras närmande av rättvis 
handel på en filosofisk nivå som påverkade positivt på deras vilja att i framtiden köpa 
rättvisemärkta varor.75 
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3.4 Hur påverkas kunden 

3.4.1 Effekterna av varuprovning i butik 
Varuprovningar i butik innebär att kunder får prova varan i butik och går ut på att radera 
kundernas anledningar till att inte prova varan om kunder är misstänksamma mot att den 
nya varan smakar lika bra. Vidare känner sig kunder ibland tvingade att köpa varan då de 
provat den. Provsmakningar i butik ger även större medvetenhet om varumärket i sig. En 
undersökning av 6 000 bageridirektörer visade att en välplanerad provsmakning ökad 
försäljning och vinsterna och förbättrade relationen till konsumenterna. Vidare ökade 
försäljningen med 27 procent om demonstratörerna nämnde priset och bad kunderna att 
köpa varan. Om varuprovningen åtföljdes av annonsering ökade effektiviteten av 
provsmakningen med 300%.76  

3.4.2 Två sätt att marknadsföra rättvisemärkta produkter 
De tidiga rättvishandelsinitiativen handlade om att skapa alternativa 
handelsorganisationer som ofta skapades av frivilligorganisationer och blev senare 
fristående företag. De köpte matvaror och hantverk från missgynnade producenter. 
Avsikten var inte enbart att ge producenterna tillgång till konsumenterna i importlandet 
utan även att skapa medvetande och påverka internationella handelsavtal. De använder 
sig av en mängd olika kanaler för att nå marknaden, bland annat välgörenhetsaffärer, 
postorder, Internetaffärer och speciella rättviseaffärer som enbart har deras produkter. 
Varorna som säljs via alternativa handelsorganisationer är sällan märkta med en viss 
etikett som garanterar en viss standard för arbetare osv. Dock står organisationen bakom 
varorna för att varorna har producerats i enlighet med principerna för rättvis handel (se 
ovan).77 

3.4.3 Viktiga aspekter för Rättvisemärkt som organisation 
Enligt en belgisk studie kom Pelsmacker och Janssens fram till några viktiga aspekter i 
köpbeslutsprocessen för konsumenter som handlar Rättvisemärkt. Det första var att 
kvaliteten på den information som finns om Rättvisemärkt, eller liknande märkning 
(nedan kallad Rättvisemärkt), och dess produkter måste vara trovärdig och att det indirekt 
stimulerar försäljningen av Rättvisemärkt. I andra hand hade skepsis om Rättvisemärkt 
och dess sak betydelse på konsumenternas vilja att handla en Rättvisemärkta vara. 
Skepsisen till Rättvisemärkt sköljde över på den Rättvisemärkta varan. Författarna kom 
fram till att Rättvisemärkt som organisation måste sprida sitt generella budskap för att få 
konsumenter att handla Rättvisemärkt. Intresset måste stimuleras och skepsisen 
reduceras. Förslag som författarna lägger fram är mediakampanjer och kampanjer i 
skolor. I andra hand anser författarna att Rättvisemärkt ska jobba för att den positiva 
attityd som finns gentemot organisationen ska skölja över på de rättvisemärkta 
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produkterna. Författarna anser att Rättvisemärkt ska lansera ett eget märke som står för 
hög kvalitet och som syns mycket. Vidare anser författarna att Rättvisemärkt ska 
fokusera på att få deras varor tillgängliga i vanliga butiker eftersom det är lättare att få 
konsumenter att ta ett rättvisemärkt alternativ om ansträngningen är så liten som möjligt 
och en annan sak är att prova på-kampanjer skulle ge positiv effekt på försäljningen av 
rättvisemärkta alternativ. Vidare anser Pelsmacker och Janssens att staten ska gå in och 
stödja Rättvisemärkta alternativ genom ändringar i skattesystemet för att stänga 
prisgapet. Pelsmacker och Janssens anser att spridning av rätt mängd högkvalitativ 
information om Rättvisemärkt kommer att förbättra generella attityder och påverka 
försäljningen positivt.78 

3.5 Beteendeinlärningsteorier 
Tidigare forskning har sett konsumenten som en svart låda där fokus har legat på stimuli 
och respons. Denna forskning missar händelsekedjan inne i hjärnan hos konsumenten. 
Denna syn finns representerad av två olika syner på inlärning: (1) det klassiska tillståndet 
och (2) det instrumentella tillståndet.  

3.5.1 Det klassiska tillståndet 
Det klassiska tillståndet sker när ett visst stimuli som framkallar en respons paras ihop 
med ett annat stimuli som inte ensamt kan framkalla en respons. Över tiden utvecklas den 
andra stimuli till att framkalla responsen som tidigare enbart nåddes av de ovan nämnda 
stimuli tillsammans. Ett exempel för att illustrera detta skeende är Pavlovs hundar. 
Pavlov parade ihop stimuli (han gav dem mat) som framkallade salivproduktion (han gav 
dem mat) hos hundar med ett neutralt stimuli (en ringklocka) och kunde därefter 
framkalla salivproduktion genom att enbart ringa på klockan. I detta fall var maten det 
stimuli som framkallade salivproduktionen och klockan fungerade som ett sekundärt 
stimuli som senare självständigt kunde användas för att framkalla salivproduktion. Den 
enkla versionen visad ovan med exemplet Pavlovs hundar visar hur olika stimuli kan 
blandas för att senare kunna ta bort det ena. I exemplet ovan handlar det om 
grundläggande behov som kan framkallas med ersatta stimuli. När dessa stimuli paras 
ihop med företagsnamn kan åsynen av företagsnamnet framkalla behovet av att 
tillfredställa vissa grundläggande behov såsom törst och hunger. Detta synsätt kan även 
användas på mer komplicerade situationer. Det är till exempel visat att konsumenter ger 
mer dricks när de betalar med kort än när de betalar med kontanter. För att kunna ta bort 
första stimuli krävs det att parningen sker frekvent. Det är därför många 
reklamkampanjer exponerar företagets slogan väldigt många gånger tills dess att den 
etsas in i konsumenternas huvud. Pavlov märkte under följande studier att stimuli som 
liknar det stimuli som ersatt det ursprungliga stimuli kan även framkalla responsen.  
 
Exempel när det kan nyttjas är när nya produkter försöker efterlikna sina främsta 
konkurrenter för att ”glidflyga” på deras goda rykte. Det kan fungera på båda sätt och det 
avgörande är kundens uppfattning av kvaliteten av kopian. Om kopian har märkvärd 
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sämre kvalitet får konsumenten än starkare känslor för originalet. Om kvaliteten är 
likvärdig finns stor risk att konsumenten kommer att ersätta originalet med den ofta 
billigare kopian. Etablerade företag försöker lära sina kunder att inte köpa billiga kopior 
med skrämseltaktiken att resultatet inte blir som kunden tänkt sig. Det är inte alltid 
berättigat.79 Ovanstående avsnitt är intressant eftersom vi har teorier och forskning om att 
den största delen av våra inköp sker på vana. Då kan detta avsnitt ses som en ansats till 
att förklara hur dessa vanor uppstår och hur de kan brytas. Deltagarna i vår studie 
kommer att antingen vara konsumenter av rättvisemärkta produkter eller inte och i båda 
fallen kan vi söka förklaringsmodeller i ovanstående avsnitt. 
 

3.5.2 Marknadsapplicering av beteendeinlärningsteorier 
I många marknadsföringsstrategier ligger fokus på relationen mellan stimuli och respons. 
Stora företag som Marlboro, Coca-cola och IBM har genom marknadsföring överfört 
vissa ord till sitt företagsnamn. Gemensamt med dessa tre är att deras företagsnamn i 
grunden är meningslösa följder av bokstäver. När dessa meningslösa 
bokstavskombinationer paras ihop med starka ord som skönhet eller framgång överförs 
betydelsen till den meningslösa bokstavskombinationen. Det är ytterst viktigt för många 
marknadsföringsstrategier att kunder är positivt inställda till företaget varför stora belopp 
satsas på att just skapa en positiv bild av företaget. Den positiva inställningen resulterar i 
kundlojalitet. En undersökning visade att exponering av en vara samtidigt som positiv 
musik spelas leder till större chans för varan att köpas. För att inte utrota den positiva 
inställningen till en vara ska varan vid all exponering paras ihop med ersättningsstimuli, 
som i fallet ovan den positiva musiken måste alltid spelas samtidigt som varan visas för 
att inte den positiva associationen till varan ska försvinna. 80 
 
Ett sätt för företag att dra nytta av den positiva attityden konsumenter har mot företagen 
är att lansera olika produkter och använda samma märke för att på detta sätt få 
konsumenter som är positivt inställda till den första produkten även vara positivt inställda 
till den nya produkten. Risken med detta är att värdet av ursprungsmärket kan urholkas 
och konsumenter inte förstår vad märket egentligen står för. Framgångsrika märken som 
inte skyddar sig mot varumärkesintrång blir snabbt en enkel måltavla för företag som vill 
dra nytta av det framgångsrika företagets image för att lansera varor som inte 
nödvändigtvis har något med ursprungsmärket att göra. Snarlik paketering är ett annat 
sätt för företag att ”glidflyga” på andra företags goda renommé. Ett sätt att framhäva det 
egna företag är att personalen hela tiden använder företagets namn för att det ska sätta sig 
hos kunden.81 
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3.5.3 Det instrumentella tillståndet 
Det instrumentella tillståndet inträffar när en individ lär sig att frambringa positiva 
resultat och undvika negativa resultat. B.F. Skinner förknippas med denna teori och 
visade hur duvor kan tränas att göra en viss sak genom att belöna dem när de gjorde det 
Skinner var ute efter. Då responsen i det klassiska tillståndet är ofrivilliga och relativt 
enkla är dem i det instrumentella tillståndet avsiktliga för att uppnå ett visst mål och kan 
vara mer komplicerade. Det önskade beteendet kan bli inlärt över en viss tid där delmålen 
blir belönade och denna process kallas för ”shaping”. Exempel på detta är när en ny butik 
öppnas och kunder belönas för att gå in i butiken i förhoppningen att de senare ska handla 
något nästa gång de kommer in. Under inlärningsperioden belönas korrekt agerande och 
felaktigt beteende lämnas utan avseende vilket resulterar i att personen till slut agerar 
efter försöksledarens tanke.82  
 
Det instrumentella tillståndet uppstår på ett av tre sätt. När omgivningen sörjer för positiv 
förstärkning i form av belöning stärks det lämpliga beteendet. Vidare kan negativ 
förstärkning stärka det lämpliga beteendet. En annons som visar en person som har 
tråkigt eftersom den inte har varan företaget säljer. Straff kan även användas för att 
lämpligt beteende ska uppmuntras.83 

3.5.4 Vad får oss att komma ihåg? 
Processen att ta fram information från långtidsminnet kallas framtagning. Den populära 
TV-serien Vem vill bli miljonär? handlar om människor som har stora mängder kunskap 
lagrad i långtidsminnet och deras stora dilemma är att ta fram denna information när de 
behöver den. Den största delen av informationen som lagras i långtidsminnet försvinner 
inte utan problemet är att finna sätten att komma åt information på begäran.84  
 
Det finns vissa skillnader i framtagningsförmågan som påverkas av psykologiska 
faktorer. Enligt Solomon är det föga förvånande att information där första intrycket varit 
starkt är mer lättillgänglig att hämta i långtidsminnet. Det kan förklara att pionjärsmärken 
fastnar lättare hos en kundgrupp än uppföljare. Anledningen till detta är att uppföljaren 
inte kommer med något lika uppseendeväckande. Vidare har beskrivande märken större 
sannolikhet att kommas ihåg. Konsumentens humör påverkar även möjligheten för att ta 
fram information ur långtidsminnet. En annons har större sannolikhet att minnas om 
konsumentens humör vid annonsexponeringen är detsamma som vid inköpstillfället. 
Tidigare exponering av en vara ökar chansen för att minnas varan och senare även köpa 
den. En varas framträdande drag bidrar till att skapa en skarpare minnesbild på samma 
sätt som dess säregna förpackning gör desamma.85  
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3.5.5 Vad får oss att glömma? 
En undersökning visade att av 13 000 vuxna kunder inte hälften komma ihåg en annons 
de sett de senaste trettio dagarna. Tidiga minnesforskare antog att hjärnans förmåga att 
läsa sig nya saker avtog med högre ålder. Vidare ansåg de att allt efter det att ny 
information läggs in förlorar hjärnan minnet om var tidigare information låg. Hjärnan 
sorterar minnesbilder om liknande produkter på samma ställe. I en studie där man visade 
tolv annonser fann man att mängden information som mindes av försökspersonerna som 
fick se annonser om liknande produkter var mindre än de som fick se annonser om 
produkter som inte var liknande. Detta visar att genom att visa mer framträdande drag för 
den egna produkten kan leda till att det blir svårare att minnas konkurrerande produkter.86 

3.6 Sammanfattande modell 
För att få en bra bild av vad som gör att konsumenter gör de val och handlar de produkter 
som de gör så anser vi att man måste börja i djupet av människan, hos behovet. Vi har 
vissa grundläggande behov som måste bli tillgodosedda för att vi skall kunna överleva. 
Ett av dessa är behovet av mat och dryck. Nämnas skall dock att våra behov idag kring 
mat och dryck troligtvis ser lite annorlunda ut i jämförelse med dem som levde på 
stenåldern. Eftersom det numer finns ett överflöd av mat (åtminstone i vår privilegierade 
del av världen) är det inget större problem att få vårt basala behov av mat tillfredsställda, 
det blir snarare så att det kommer till att vi hamnar i ständiga situationer där vi tvingas att 
välja vilka produkter som vi skall använda oss av för att tillfredställa våra behov. Med 
bakgrund av detta resonemang använde vi oss mycket av teorier kring varför 
konsumenter gör de val de gör. Vi anser att det är nödvändigt att använda teorier kring 
val, rent generellt men även tidigare studier som har gjorts på konsumenters val av 
matvaror. Just dessa studier tycker vi har gett oss mycket viktig kunskap och känns 
angelägna om man betänker vår frågeställning och syftet med arbetet. Särskilt intresse 
bör riktas mot de studier som presenteras ovan rörande konsumenters perception av olika 
matvarors upplevda miljöpåverkan och produktionsmetoder. Detta då vi tror att denna typ 
av argument spelar stor roll hos konsumenter som väljer rättvisemärkta produkter redan 
idag. De kunder som inte handlar tillhör den grupp som företagen vill få som kunder och 
förutom de rent känslomässiga argumenten så kan ju de även använda sig utav 
konventionell marknadsföring för att locka kunder till dessa produkter.  
 
Ett antal olika sätt för marknadsföring av livsmedel beskrivs ovan. Vi har även valt att ta 
det ytterligare en nivå och beskriver ett antal olika inlärningsteorier, vi anser dels att 
dessa är intressanta men även att de fyller ett syfte för att belysa den process som 
konsumenten måste genomgå för att ändra sitt köpbeteende. Vi vill med detta belysa att 
det finns ett antal olika sätt att ändra någons beteende på och hur dessa skiljer sig åt. Mitt 
i alla allmänt hållna teorier är det lätt att få för sig att konsumenterna är en homogen 
massa som handlar enligt ett visst förutbestämt mönster. Inget kunde dock vara mer fel. 
Vi vill med avsnittet om individuella faktorer visa på olika variabler som spelar in och är 
en del av förklaringen till att kunder agerar olika på olika stimuli. Att det visar sig vara 
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skillnader mellan generationerna är intressant då vi i empirin kommer att försöka få till 
stånd en spridning i såväl ålder som kön eftersom dessa teorier talar emot varandra. 
Attityder och livsstil och dess inverkan på kundernas val av mat beskrivs också i detta 
avsnitt, olika typer av kunder samt mer specifika skillnader mellan generationerna 
diskuteras. Den avslutande delen av teoriavsnittet handlar om vårt minne och hur detta 
fungerar, det slås fast att utmaningen ligger i att få kunden att kunna plocka fram 
informationen, i detta fall reklambudskapen eller vetskapen om produkten då den finns 
lagrad hos de allra flesta. Vi anser att vi i ovanstående teoriavsnitt plockat ut en 
blandning av relevanta teorier som vi anser vara av vikt för vår kommande teoretiska 
undersökning och framförallt i tolkningen av dess resultat.  
 
 
 
Vi väljer att avslutningsvis åskådliggöra vårt teoriavsnitt i en modell med följande 
utseende; 
 
 

 



 

4. Praktisk metod 

4.1 Metodval/Om intervjuerna 
Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer där vi utgått från intervjumallen (se 
bilaga 1). Vi har börjat med enkla frågor rörande respondenternas bakgrunder dels för att 
det är relevant med hänsyn till vår teoridel samt för att ”mjuka upp” respondenterna innan 
vi går in på svårare frågor som deras attityder och åsikter om Rättvisemärkt. 
Respondenternas bakgrund är relevant eftersom den ger oss ökad förståelse för 
respondenternas svar. 

4.2 Urval av intervjupersoner 
När vi sökte efter intervjupersoner utgick vi från Littrell, Jin Ma och Halepetes artikel87 
om olika kännetecken för olika generationer. Med denna artikel som grund har vi valt att 
söka finna respondenter som passar in de grupper som ovan nämnda artikelförfattare gjort 
i sin artikel. Vi har således delat upp våra respondenter i tre olika grupper. Generation X 
är i vår undersökning åldersgruppen 22-35, Baby boomers är åldersgruppen 36-45 och 
vår Swinggrupp är de respondenter som är 46 år och uppåt. Vidare har vi även i vårt urval 
sett till att få en så jämn könsfördelning som möjligt då vi tror att det kan finnas 
skillnader mellan hur personer från de olika könen ser på Rättvisemärkt. 
 
Vi har genom kontakter hittat våra respondenter och har som en försiktighetsåtgärd delat 
upp respondenter som så att de respondenter som Mikael Söderman hittat har Matts 
Östling intervjuat och vice versa. Detta för att ge större tillförlitlighet i vår studie och vårt 
val av intervjupersoner.  

4.3 Hur valet av intervjupersoner har påverkat studien 
Eftersom respondenterna har känt en person som författarna känt kan det haft som följd 
att de har velat göra ett gott intryck. Detta har vi genom vår uppdelning av intervjuerna 
på så vis försökt att komma förbi. Denna vilja kan exempelvis tagit sig uttryck i att de i 
större utsträckning försökt ge sken av att vara mer intresserade av miljön och 
Rättvisemärkt än vad de egentligen är. Dock finns denna problematik för alla som vill 
intervjua personer angående saker där samhället anser att ett visst agerande är att föredra. 
Av den anledningen anser vi inte att vår studie märkbart har påverkats av det faktum att 
respondenterna har återfunnits i den krets av människor som kan kallas ”vän till en vän”.  

4.4 Val av intervjumetod 
Vi har valt att göra intervjuer med våra respondenter för att kunna höra hur de uttrycker 
sig i svaren samt att möjligheten till att ställa följdfrågor har vi ansett vara viktig i detta 
arbete. I enlighet med Johansson Lindfors har vi i utformningen av vår intervjufallet tänkt 
på att ha en mjuk inledning med frågor som är lätta att besvara utan särskild stor 
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tankeverksamhet. Detta är för att göra respondenten bekväm i intervjusituationen. 
Frågorna som berör samma övergripande ämne har vi samlat så att de besvaras efter 
varandra. Vidare har vi försökt att hålla intervjumallen så kort som möjligt för att inte 
köra slut på respondenterna. Vi har även sammanställt en text som respondenterna får ta 
del av där syftet med studien framgår så att de förstår vikten av deras deltagande. Vidare 
lovar vi respondenten anonymitet och detta har i vissa fall önskats och beviljats. 88 

4.5 Inför intervjuerna 
Vi har innan någon riktig intervju gjorts genomfört en testintervju och provat oss fram till 
en modell som fungerar. Vi har efter provintervjun låtit testrespondenten ge feedback på 
intervjun till oss. När vi sedan skulle börja intervjua togs kontakt med respondenterna för 
att avtala plats och tid för intervjun. Respondenterna har fått reda på att intervjuerna ska 
handla om Rättvisemärkt utan att vi för den delen sagt vilken vinkling vi har. 

4.6 Genomförande 
Eftersom vi har blandat telefonintervjuer med intervjuer under ett personligt möte 
redogör vi nedan för dessa två olika intervjumetoder separat. Att det blev denna 
uppdelning mellan intervjuer genom personligt möte och telefonintervjuer var helt enkelt 
eftersom det inte var praktiskt genomförbart med vissa av respondenterna att träffas 
personligen. Denna blandning av metoder under intervjuerna är inte optimal sett ur 
vinkeln att intervjuerna ska jämföras och vägas mot varandra. En tanke vi haft är att 
respondenterna där vi haft personliga möten med har varit mer fokuserade på att 
intervjuas och att telefonintervjurespondenterna inte har varit lika fokuserade. De 
intervjuer vi gjorde genom personliga möten kunde genomföras med bättre omgivning, 
rent intervjutekniskt. Vi kunde bestämma miljön runt omkring på ett sätt som gjorde att 
vårt behov av lugn runt omkring, dels för respondentens fokus på frågorna men även för 
att få en bra inspelning, och respondentens önskan om att vara på en plats där den kände 
sig bekväm kunde kombineras. När vi gjorde telefonintervjuerna bad vi respondenterna 
att välja en tyst del av huset eller lägenheten men där tog vår möjlighet att påverka 
respondentens intervjumiljö slut. Vidare kan telefonrespondenterna ha planerat att göra 
någonting direkt efter intervjun som påverkade deras fokus under intervjun varför vi ser 
det som positivt att vi aldrig drog över den avtalade tiden om 60 minuter per intervju. 

4.6.1 Telefonintervjuerna 
Dessa intervjuer gjordes per telefon eftersom respondenten inte var tillgängliga för ett 
personligt möte. Samtliga intervjuer skedde vid en tidpunkt där respondenterna själv 
valde och vi uppgav att intervjutiden inte skulle överstiga en timme. Detta eftersom 
testintervjuerna tog 45-50 minuter och vi då hade 10 minuter till godo och vi ville ha den 
marginalen för att respondenterna skulle ha möjlighet att breda ut sina svar. Intervjuerna 
bandades och omvandlades till ett mer kortfattat referat. 
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4.6.2 Intervjuer genom personligt möte 
Även dessa intervjuer bandades och sammanfattades på samma sätt som 
telefonintervjuerna. Platsen för intervjun valdes med omsorg med fokus på avskildhet 
dels för att minimera respondentens risk för distrahering och för kvaliteten för 
inspelningen. Vidare frågade vi om respondenterna hade något emot förslaget vi lagt 
fram, vilket aldrig blev fallet. Vi bad respondenterna att avsätta en timme med samma 
motivering som ovan. 

4.8 Fenomenologisk bearbetning och tolkning av insamlat material 
När vi analyserade våra intervjuer hade vi som ambition att göra detta med hjälp av en 
sexstegsmodell som är vanlig och som vi tyckte kändes bra att arbeta utifrån. När det 
kommer till kvalitativ forskning finns det en mängd olika verktyg att använda sig av och 
det tycks vara mycket upp till forskaren själv att välja hur han eller hon vill analysera och 
bearbeta sitt material. Vi valde således en sexstegsmodell som Kvale presenterar89 . 
 
Det första steget kallar han för subjects describe. I detta steg låtar man intervjupersonerna 
berätta om hur de upplever ämnet och sin värld tämligen obehindrat, som intervjuare 
lägger man sig inte i särskilt mycket och går inte in och sammanfattar och klargör. Det 
enda vi gjorde var att med hjälp av våra frågor kring vad de skulle prata om men vi lät 
dem annars lägga ut texten och avbröt inte. Det andra steget kallas subject themselves 
discover och här handlar det om att intervjupersonen förhoppningsvis skall börja 
upptäcka nya relationer och meningar i det som den berättar. Detsamma gäller för oss 
som intervjuare att vi förhoppningsvis skall börja se ett mönster i det som berättas, kunna 
lägga ihop bitarna. Fortfarande skall vi dock inte lägga oss i särskilt mycket. Detta steg 
var en utmaning då man ofta här började se, eller trodde sig börja se, hur saker hängde 
ihop och att då inte presentera dessa idéer för intervjupersonen var stundtals svårt. 
 
Det tredje steget kräver en mer aktiv intervjuare. Här handlar det om att man skall skapa 
en dialog med intervjupersonen för att på så vis kunna få så exakt information som 
möjligt från personen, undersöka så att man har förstått personen rätt. I bästa fall blir 
detta ett steg där eventuella missförstånd upptäcks och intervjupersonen får chansen att 
komma till tals om den håller med mina tolkningar eller vill förtydliga sig. När detta är 
gjort är det dags för forskaren att strukturera upp och tolka sitt material. Vi spelade 
givetvis in alla intervjuer på band. I boken föreslår man att man börjar med en 
transkription av intervjuerna. Det gjorde inte vi utan vi nöjde oss med att sammanfatta 
intervjuerna direkt, en transkription är som sagt rekommenderad men inte något 
obligatoriskt och vi kände att en fyllig sammanfattning av intervjun direkt efteråt fyllde 
samma syfte för oss. Något som vi gjorde som rekommenderas i boken var att sovra i 
intervjumaterialet och ta bort delar som är oväsentliga för oss och vårt syfte. Med denna 
sovring av materialet så blev det också mycket tydligare och mer lättläst. Vidare ingår i 
detta stadiet att man skall försöka att lyfta fram intervjupersonens förståelse. Vi försökte 
göra detta genom att i analysen ta med lite citat från intervjun som vi på ett eller annat 
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sätt belyser något viktigt som just den individen uttryckte.  
 
Som ett femte steg föreslår boken att man gör en uppföljningsintervju för att ge 
intervjupersonen chansen att kommentera och ge sina synpunkter på hur vi hanterat 
intervjumaterialet. Denna möjlighet gav vi till samtliga som deltog men det var ingen 
som var särskilt intresserad av detta utan vi fick svar av typen att de litade på oss. Här 
tror vi att det faktum att intervjupersonerna redan känner oss samt att de inte ställer upp 
med fullständiga namn spelar in. Sägas skall dock att många uttryckte en önskan om att 
få se uppsatsen i dess slutgiltiga form. För vår skull hade det i vissa fall kanske varit bra 
med en uppföljningsintervju men vi tycker att vi fick väldigt mycket bra information 
även utan detta och en uppföljningsintervju med varje respondent hade varit ett för 
omfattande arbete för denna uppsats. Alternativet hade varit att intervjua färre 
respondenter men vi valde att göra 15 intervjuer utan uppföljningsintervjuer för att få 
någon sorts bredd i empirimaterialet.  
 
Det sista steget som man föreslår kallar man kort och koncist för action. Denna del skall 
man undersöka i vilken utsträckning som intervjupersonerna beter sig i enlighet med 
deras eventuella nya insikter. Det skulle blir mer utav terapeutiska intervjuer och där man 
tillsammans med intervjupersonen handlar i enlighet med de nya insikterna. Detta var 
något som vi inte gjorde men vi för ett resonemang kring liknande frågeställningar i ett 
senare skede av uppsatsen. Helt klart är dock att det hade varit intressant att se hur väl 
vissa av påståendena som intervjupersonerna gör i intervjuerna stämmer överrens med 
verkligheten, då tänker vi främst på deras uppskattade priselasticitet.90 
 
Under hela arbetet med analysen av materialet så använde vi oss av vad man i Kvale 
kallar för meaning condensation91. Detta är en av fem metoder för analys av kvalitativa 
intervjuer som han omnämner. Att arbeta enligt detta sätt innebär att man letar efter 
essensen i det som sägs, vi strävade efter att komma in till kärnan av vad 
intervjupersonerna säger. Arbetssättet bygger på en fenomenologisk grund där man är 
intresserad av hur sakerna upplevs av informanterna. Detta var ett av skälen till att vi inte 
transkriberade alla intervjuerna utan att vi istället valde att direkt börja korta ner och 
skala av intervjumaterialet då vi anser att detta skulle leda oss enklare till kärnan av det 
som sagts. Faran med att arbeta på detta sätt är givetvis att man skalar av för mycket och 
är för snabb in mot kärnan. Vi fann denna metod att närma oss materialet mest tilltalande. 
 
Rent konkret gjorde vi så att vi försökte följa de fem steg i den fenomenologiska 
analysen92. Vi började med att lyssna igenom hela intervjun en gång till för att få en 
helhetsbild. När detta var gjort sammanfattade vi det viktiga i empiriavsnittet, det som vi 
tar upp i detta avsnitt är så kallad meningsbärande enheter. Här har således en första 
gallring skett av materialet. Nästa steg blev att i analysen ta upp de ämnen som 
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dominerade i empirin och försöka att sammanfatta och åskådliggöra dessa så kortfattat 
och tydligt som möjligt. Detta gjorde vi med hjälp av citat som vi här använder oss av för 
att åskådliggöra det viktiga. I detta skede är det viktigt att sträva efter att göra detta så 
objektivt som möjligt och försöka att inte bara finna det som man letar efter, detta är 
något som riktats som kritik mot det här sättet att arbeta, kan man verkligen lägga bort all 
sin förförståelse. Vi tror att det är svårt men vi har i varje fall gjort ett ambitiöst försök 
och anser oss ha lyckats på ett tillfredställande vis. När detta var gjort så handlade det att 
dela upp de meningsbärande enheterna i olika kluster efter vårt huvudsyfte för vår studie. 
Vi försökte att dela in dem efter vad de sa om vår frågeställning och vilken typ av 
information de gav oss.  Slutligen är vår tanke att detta skall mynna ut ett mer deskriptivt 
avsnitt där vi binder ihop alla delar och den information vi har fått från intervjuerna och 
kopplar detta till syftet med vår uppsats och vår frågeställning. Detta avsnitt avslutar vår 
analysdel och diskuteras sedan i den avslutande diskussionsdelen.93 
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5. Empiri 
Nedan kommer vi att redogöra för svaren som respondenterna har gett i sammanställd 
form. Vi har valt att presentera varje respondent med var sin sida för att underlätta för 
läsaren att hålla isär de olika respondenterna. Vi har i början av empirikapitlet gjort en 
modell där vi valt ut elva aspekter där alla respondenter presenteras bredvid varandra 
för att läsaren ska kunna få en snabb överblick över empirimaterialet.  
 
Vi börjar med att presentera allmän information om respondenten för att gå vidare till att 
redogöra för vad respondenten har för kunskap om de olika märkningarna som finns i 
dagligvaruhandeln. Vi går vidare till att presentera vilka produkter respondenterna köper 
ofta och deras syn på hur viktigt det är att det är ett visst märke på denna produkt. Vidare 
redogör vi för respondentens kunskap och syn på Rättvisemärkt för att avsluta med att 
varje respondent får göra en uppskattning om hur mycket mer de är villiga att betala för 
en rättvisemärkt vara. 

5.1 Sammanställning av det insamlade materialet 
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Eva, 23 – Generation X – (22-35 år) 
Allmän information 
Eva är 23 år och bor tillsammans med sin pojkvän i Falun, hon pluggar för tillfället och 
jobbar sporadiskt på ett daghem. Hon är gravid i fjärde månaden med parets först barn. 
Hon källsorterar i största möjliga mån och försöker göra detta riktigt men erkänner att 
hon ibland av lathetsskäl inte gör detta, eller slarvar med det. Vidare åker hon mycket 
kollektivt och undviker att ta onödiga vändor med bilen. Hon köper gärna kravodlat .  
Kunskap om märkningar i allmänhet 
De märkningar hon känner till är Nyckelhålsmärkt, Svenskt kött, Svensk fågel samt 
Rättvisemärkt men hon tror att Rättvisemärkt endast tillverkar kläder. När jag sedan 
nämner en del andra märkningar såsom Svanen och Bra Miljöval känner hon igen dessa 
men kan inte definiera vad de står för. När hon handlar mat spelar dessa märkningar in 
till en viss del, om det är två likvärdiga produkter så handlar hon gärna någon som har en 
”bra” märkning men till syvende och sist handlar det om vad hon är sugen på och priset. 
Hon menar även att hon gärna köper KRAV-produkter men att dessa ibland inte ser så 
fräscha ut. Hon har positiva erfarenheter av produkter med de olika märkningarna.  
Viktiga aspekter vid inköp 
Eva handlar på medelstora Ica-butiker eller Hemköp. Det viktigaste när hon handlar mat 
är att den skall vara fräsch, såväl till utseende som till innehållet. Vad hon köper för mat 
har hon blivit betydligt mer intresserad av sedan hon blev gravid och hon ser sig nu som 
en tämligen medveten konsument. Informationen får hon främst genom diverse medier 
och genom Livsmedelsverkets hemsida. Hon är främst intresserad av innehållet och 
näringsvärde. Produktionsmetoderna är hon inte särskilt intresserad av.  
 
Hon köper alltid samma märke av lax, i övrigt anser hon sig vara ombytlig. Lax byter hon 
inte eftersom det skiljer så mycket i pris och att hon nu hittat en lax som både är god och 
billig. Hon är noggrann vad gäller färsk mat, så som frukt och grönsaker. Hon handlar 
genom en förberedd lista och följer den, de varor hon impulsköper är av onyttig karaktär 
såsom godis och glass. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt 
Hon vet inte så mycket om Rättvisemärkt, hon tror att de tillverkar kläder och att dessa är 
”schysst gjorda”, inget barnarbete och att arbetsvillkoren är helt okej för arbetarna. Hon 
menar att hon läst någon intervju med någon i någon tidning och på detta vis fått lite 
information. Hon känner inte till att de finns Rättvisemärkta varor men skulle spontant 
gärna köpa mer Rättvisemärkta produkter. Hon vill dock ha mer information om vad de 
står för eftersom hon inte vet så mycket om märkningen. Det kommer dock an på priset 
och hon menar att det till sist är pengarna som styr.  
Priselasticitet 
Hon kan tänka sig att betala lite mer för Rättvisemärkta produkter, men tycker det är svårt 
att veta exakt hur mycket, återigen, hon vet för lite för vad de står för och vart pengarna 
går för att kunna ge någon exakt siffra om hur mycket mer hon är villig att betala.  



 

Jenny, 23 – Generation X – (22-35 år) 
Allmän information  
Jenny är 23 år och kommer från Stockholm. Hon är yngst två döttrar. Hon lever nu i ett 
singelhushåll. Jenny har läst 50 poäng på universitetsnivå och studerar för närvarande. 
Hon anser sig inte vara miljömedveten men skulle gärna vilja vara det. Det som är 
viktigast för Jenny när hon handlar mat är priset. När Jenny tillfrågas vad hon gör för 
miljön säger hon själv att hon källsorterar, alltid släcker lamporna samt att hon alltid 
tvättar fulla maskiner.  
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Jenny känner till Krav och Rättvisemärkt. Krav är enligt Jenny ekologiskt odlade eller ”i 
harmoni med naturen”. Rättvisemärkt ger producenterna drägliga förhållanden och 
hjälper till med uppbyggnaden av samhället . Vidare bidrar Rättvisemärkt med att arbete 
runt produktionen sker under drägliga förhållanden. Eftersom Jenny inte handlar mat med 
någon speciell märkning har de väldigt liten påverkan på hennes köpbeslut. Det har hänt 
några gånger att hon köpt kaffe som är Rättvisemärkt. De gånger hon har testat matvaror 
som haft märkningar märker hon ingen skillnad på dessa och de som inte är märkta.  
Viktiga aspekter vid inköp  
Jenny handlar sin mat på den närmaste närbutiken vilken är Ica eller Konsum. Jenny 
anser att produktionsmetoden av matvaror är viktig när det finns alternativ och dessa 
alternativ är lokaliserade nära varandra. Dock är inte produktionsmetoden inte avgörande 
för hennes inköp men hon försöker tänka på det. I förhållande till arbetsförhållande för 
arbetarna har det senare större betydelse för Jennys val av mat. När Jenny ska finna 
information om läkemedlet finner hon den på förpackningen. 
 
Vad gäller nya varor är det bara schampo och hudkräm som Jenny inte kan tänka sig 
något alternativ. Jenny säger att anledningen varför hon håller sig till dessa produkter är 
för att de är bäst och att hon har själv provat andra men gått tillbaka efter en kort tid. 
Matvaror är de varor där det spelar minst roll vilket märke en viss vara har. Jenny gör 
många impuls köp och då är det framförallt tomater och frukt. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Jennys kunskap om Rättvisemärkt har hon fått genom informationsspridning och genom 
word-of-mouth. Hon tycker sig inte ha sett Rättvisemärkts marknadsföring någon 
annanstans än i butik och hon anser att hon måste söka upp varorna i butiken för att de 
inte exponeras tillräckligt. Jenny anser inte att det är någon skillnad i sättet som 
Rättvisemärkt och andra märkningar vad gäller marknadsföring. När hon ska nämna 
några exempel på Rättvisemärkta produkter är det kaffe och choklad hon kommer på. 
Jenny anser sig inte ha råd att handla Rättvisemärkta produkter men säger i nästa andetag 
att hon ska skärpa sig och när hon tjänar mer pengar ska hon ändra sig. Vidare säger hon 
att det är en vanesak att inte handla Rättvisemärkt ser det som en barriär.  
Priselasticitet  
Jenny anser sig kunna betala 10 % mer för en Rättvisemärkt produkt. 



 

 
Mathias, 24 – Generation X – (22-35 år) 
Allmän information  
Mathias är 24 år och är från Jönköping. Mathias är äldst av de tre barnen i hans familj. 
Mathias har efter färdigt gymnasium gjort militärtjänst och har läst 20 poäng på 
universitetsnivå. För närvarande är han student. Han är stor vän av naturen dels genom ett 
stort intresse och även medlemskap i Svenska Naturskyddsföreningen. Vidare anser han 
sig vara miljömedveten och han källsorterar och åker kollektivt. Han anser sig inte alltid 
ha råd att köpa Rättvisemärkt. Det han värderar främst vid inköp av mat är kvalitet. Vid 
lika kvalitet på två produkter är det självklart att Mathias köper varan med märkningen. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Mathias känner till fyra olika livsmedelsmärkningar. KRAV tycker Mathias stå för viss 
standard på odlingsförfarandet och att de produkterna inte blivit besprutade av några 
bekämpningsmedel. Svanen hade Mathias kännedom om men visste inte vad märkningen 
stod för. Rättvisemärkt blandades ihop med Fairtrade och på frågan om det var samma 
sak besvarades den jakande. Mathias ansåg rättvisemärkt/Fairtrade såg till de små 
producenterna på så vis att prissättningen var juste och uppbyggnad av företagen 
prioriterades genom att ge producenterna längre avtal och därmed bättre framförhållning. 
Mathias kände även till Bra Miljöval men saknade kunskap om vad märkningen stod för.  
Viktiga aspekter vid inköp  
När Mathias handlar mat är det framförallt Krav som spelar in på hans beslut. Han 
motiverar detta genom att de ofta även är lokalt odlade och miljöpåverkan blir mindre vid 
köp av lokalt odlade produkter. Kvalitetsmässigt tycker Mathias att kortare hållbarhet kan 
skönjas hos märkta produkter. Smakmässigt har han inte märkt några skillnader mellan 
märkta eller omärkta produkter.  
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Mathias kunskap om Rättvisemärkt har han fått genom sina besök av en ideell butik i 
Jönköping som heter Bikupan. Butiken innehåller enbart märkta produkter och 
sortimentet är komplett för mindre hushåll. Vid varje produkt har det funnits information 
om Rättvisemärkt och andra märkningar. Mathias uppfattning om skillnaderna mellan 
Rättvisemärkt och andra märkningar är att Rättvisemärkt har en mer global täckning och 
KRAV endast omfattar den svenska marknaden.  
 
När Mathias ska räkna upp Rättvisemärkta produkter är det första han tänker på kaffe. 
Efter lite betänketid kommer han även på the och exotiska frukter. De produkter Mathias 
handlar själv i dagsläget är främst KRAV-bananer, KRAV-saft och även ekologiskt 
odlade produkter, exempelvis mjölk. Mathias har handlat KRAV-märkt sen han flyttade 
hemifrån och han anser att det är svårt att handla Rättvisemärkt eller KRAV-märkt på 
ICA eftersom sortimentet är för dåligt varför han vänder sig till ovan nämnda Bikupan.  
Priselasticitet  
Mathias kan tänka sig att betala 20 % extra för Rättvisemärkta produkter. 



 

Ida, 26 – Generation X – (22-35 år) 
Allmän information  
Ida är 26 år och bor i Umeå. Ida bor tillsammans med sin pojkvän i en trea och har gjort 
det i ett år. Ida är student sen 4 år tillbaka och läser nu juristprogrammet. Ida anser sig 
vara en miljövän fastän hon kör bil en del, hon säger att hon gör det av bekvämlighet. 
Vidare sorterar Ida papper, glas och metallburkar samt har hon avsagt sig all reklam till 
hennes hushåll eftersom hon inte anser sig ha någon nytta av reklamen som kommer. Ida 
jobbar i genomsnitt fem timmar per vecka under terminen och även över sommaren. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Ida känner till Svanen som enligt henne står för returmärkning och är bra för miljön. 
KRAV-märkningen tror Ida innebär att det finns vissa speciella krav på produktionen 
utan att veta närmare vad dessa är. Rättvisemärkt tror Ida mer handlar om arbetarnas 
förhållanden än de andra märkningarna. Dessa märkningar spelar helt klart roll i Idas val 
att matvaror då dessa märkningar går före priset i många fall. Ida köper dessa produkter 
för att kompensera andra saker som hon gör som är dåliga för miljön. Hon har inte märkt 
någon skillnad på dessa märkta produkter eller produkter som inte är märkta. 
Viktiga aspekter vid inköp  
Ida har ingen stambutik som hon handlar hos. När Ida ska handla varor så handlar hon 
ekologiskt eller KRAV-märkt om dessa alternativ finns. I vissa fall har priset betydelse 
men är dock i stor utsträckning av underordnad betydelse. Ida anser att det är särskilt 
viktigt att se till djurens situation vid produktion av matvaror och anser inte att djur ska 
lida i onödan. För att få information om varorna är dess förpackningar främsta källa.  
 
Ida har en motvilja att byta hennes schampo eftersom hon har provat olika märken och 
fastnat för just detta eftersom det passar henne bäst. Vad gäller matvaror överlag har inte 
Ida något speciellt märke hon håller sig till men inser att hon påverkas av reklam 
eftersom hon tenderar att ofta handla märken hon känner igen sen tidigare. Ida gör väldigt 
få planerade inköp och hennes impulsköp är vanligtvis godsaker. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Rättvisemärkt har Ida hört talas om och det är genom vänner och bekanta som hon har 
fått denna kännedom. När hon har haft sitt eget hushåll har hon alltid tänkt på att köpa 
miljövänliga produkter och under denna tid har hon även köpt Rättvisemärkta produkter. 
Ida handlar sina märkta produkter i vanliga butiker. Ida märker ingen skillnad mellan hur 
de olika märkningarna marknadsförs eller dess kvalitet på varorna. Ida säger att de olika 
märkningarna har en tendens att röras ihop och det hon tänker på i butiken är att det finns 
någon märkning. När Ida ska nämna Rättvisemärkta produkter kan hon inte göra det.  
Priselasticitet  
Ida är villig att betala extra för Rättvisemärkta produkter och ibland villig att betala upp 
till tre gånger så mycket som en omärkt vara. De varor hon kan tänka sig betala tre 
gånger så mycket för är varor hon köper sällan och varor hon köper ofta kan hon tänka 
sig att betala 50% mer för enbart för att det finns en märkning.  



 

Petter, 27 – Generation X – (22-35 år) 
Allmän information 
Petter är 27 år och bor i Stockholm. Han är utbildad ekolog och har numera eget företag. 
Han är ensamstående och bor i en lägenhet i Stockholms innerstad. Företaget som han 
driver ger en procent av dess omsättning till miljörelaterad verksamhet, detta då han är 
med i en världsomfattande organisation där alla företag som är medlemmar gör detta. På 
det personliga planet försöker han att se till att han inte har en massa onödigt tända 
lampor och är noga med att släcka efter sig. 
Kunskap om märkningar i allmänhet 
Han känner till Rättvisemärkt, KRAV, Rainforest alliance, Svanen, och FFC (uthålligt 
skogsbruk). Kring dessa visar han även en mycket god förståelse och vet vad det står för 
samt vad som skiljer dem åt. Han tar dessutom upp FFC som är en märkning som 
används mycket inom handel med trä för att visa att produkten kommer från uthålligt 
skogsbruk. När han handlar så försöker han att i största möjliga mån att leta efter 
produkter med denna märkning. Erfarenheterna av Rättvisemärkta varor är goda och han 
säger sig även vara villig att betala mer för att få rättvisemärkta varor. 
Viktiga aspekter vid inköp 
När Petter handlar mat så är det viktigaste att det är bra märken och att maten har god 
kvalité. Vidare försöker han att hålla koll på var den är producerad och om den är märkt 
med exempelvis Krav eller Rättvisemärkt. Priset är inte så viktigt, så länge det inte skiljer 
extremt mycket. Han säger sig vara en aktiv konsument som aktivt söker information 
kring produkter och är allmänt intresserad.  
 
Kaffe är en produkt som han alltid köper samma utav, här köper han alltid Gevalias kaffe 
som är rättvisemärkt. Detta vill han köpa då han tycker det smakar gott, är lätt att hitta i 
butiken samt att det är rättvisemärkt. Kaffe är den vara som han spontant kommer på som 
han alltid håller sig till samma märke. Diskborstar är ett exempel där han känner att det 
inte spelar någon som helst roll vad det är för märke. Vatten är något som han tenderar att 
impulsköpa. Petter har bestämt sig innan han går in i butiken det han ska handla. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt 
Rättvisemärkt har han hört talas om och har väldigt god kunskap kring vilka kriterier som 
behöver vara uppfyllda för att en vara skall få kallas rättvisemärkt. Han köper idag 
rättvisemärkt kaffe och känner även till att det finns rättvisemärkt choklad, the, fotbollar 
och honung. Detta är produkter som han sällan köper men säger sig absolut kunna tänka 
sig att köpa dessa om han skulle köpa exempelvis choklad. Informationen kring RM 
säger han sig ha fått via olika tv-program och han upplever att det är så de marknadsför 
sig, via att dyka upp i olika morgonsoffor och nyhetsprogram och prata om rättvisemärkt 
för att på så vis sprida kunskapen och medvetenheten om vad det står för. 
Priselasticitet 
Petter menar att han skulle kunna tänka sig att betala 10-15% mer för RM produkter än 
vanliga men att detta givetvis är väldigt mycket beroende på vilken typ av vara det är. 



 

Emelie, 36 – Baby boomers – (36-45 år) 
Allmän information  
Emelie bor i Falun tillsammans med sin pojkvän i en lägenhet. Hon har akademisk 
utbildning och jobbar på en reklambyrå och är 36 år gammal. Hon menar att hon tänker 
mycket på miljön vilket också märks i hennes beteende. Hon åker kollektivtrafik till 
jobbet och försöker att undvika bilen i största möjliga mån, om hon kör så kör hon med så 
kallad eco-driving. Vidare så köper hon närodlad mat i största möjliga utsträckning, 
källsorterar samt använder endast lågenergilampor.  
Kunskap om märkningar i allmänhet  
De olika märkningar hon känner till är följande; KRAV, Nyckelhålsmärkt, Svanen, 
Svenskt sigill, Bra miljöval, Rättvisemärkt och Närodlat. Dessa märkningar spelar in en 
hel del, hon försöker att köpa så mycket som möjligt som är miljövänligt och funderar 
ofta över hur långt maten har färdats. 
Viktiga aspekter vid inköp  
Det viktigaste för Emelie när hon handlar mat är att den är fräsch samt att det märken 
som hon litar på. Priset spelar underordnad roll, ”så länge det inte är dubbelt så högt”. 
Maten handlar hon oftast på Ica Maxi och hon lägger ner en del tid på att leta information 
om den mat hon köper, näringsvärde samt ursprungsland är för henne viktiga aspekter. 
 
Ketchup är en produkt som hon alltid köper samma märke av, hon har ett flertal sådana 
produkter men kan ej exemplifiera mer, den gemensamma nämnaren mellan dem är dock 
att hon tycker att de är godast och hon väljer dem aktivt. Hon är speciellt kräsen när det 
kommer till frukt och grönt, här är hon väldigt noga med hur de ser ut och varifrån de 
kommer. Detta är även en vara som hon tenderar att impulsköpa, om hon hittar fina 
frukter så slinker de ofta ner i varukorgen. Annars är en stor del av inköpen planerade och 
hon försöker att storhandla en gång i veckan, minst. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Rättvisemärkt har hon hört talas om och vet innebörden. Hon brukar köpa Rättvisemärkt 
kaffe och har läst om det i tidningen. Hon kan inte erinra sig att hon sett någon reklam för 
rättvisemärkta produkter utan menar att hennes vetskap har kommit via olika medier, då 
främst tidningar där hon läst olika reportage om Rättvisemärkt. Hon känner även till att 
det finns rättvisemärkt the, kakao, bananer samt att det finns hudkrämer och dylikt som 
har en liknande märkning. Hon upplever att Rättvisemärkt skiljer sig från många andra 
märkningar genom att det tycks lägga större fokus vid människor och livsförhållanden 
medan andra märken lägger tyngdpunkten vid naturen. När hon köper Rättvisemärkt 
brukar detta ske i en vanlig matbutik. Hon känner till världsbutiker men har inte besökt 
dessa och dessutom tycker hon att det finns ett bra urval i de butiker hon handlar. 
Priselasticitet  
Emelie tycker det är svårt att uppskatta hur mycket mer hon är villig att betala för att en 
vara skall vara Rättvisemärkt och menar att det skiljer från produkt till produkt men 
menar att hon skulle kunna tänka sig att betala 15 % extra för en Rättvisemärkt vara. 



 

Christian, 40 – Baby boomers – (36-45 år) 
Allmän information  
Christian är 40 år och bor tillsammans med sin fru och två barn i Göteborg. Han anser sig 
vara en god miljövän och försöker att göra så mycket han kan för miljön. Han har ingen 
akademisk utbildning men arbetar sedan många år som journalist. Han källsorterar och 
har även köpt en bil som kan köras på gas istället för bensin. Vidare försöker han köpa 
närproducerad mat, är sparsam med elektricitet och åker kollektivt så mycket han kan. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
När det kommer till de olika märkningarna så nämner han: Rättvisemärkt, KRAV, Bra 
Miljöval, Svanen och Svenskt sigill. Vad alla dessa står för har han tämligen god koll på, 
han vet att rättvisemärkt skiljer sig från de övriga på så sätt att man här tar hänsyn till 
arbetarna och deras arbetsmiljö på ett annat sätt än övriga märkningar. 
Viktiga aspekter vid inköp  
När han handlar i vanliga affärer så tycker han att det ibland kan vara svårt att hitta 
rättvisemärkta alternativ men att butikerna blivit bättre på detta. Kaffe är dock en produkt 
som han alltid väljer att köpa rättvisemärkt av, detta då han upplever att det finns ett bra 
utbud av rättvisemärkt kaffe och att det nästan alltid finns inne i butiken. Övriga 
rättvisemärkta varor upplever han tar slut ibland och inte finns inne, om han inte handlar i 
sin världsbutik där utbudet är väldigt gott. Om han inte hittar rättvisemärkta alternativ 
försöker han hitta produkter med KRAV-märkningen eller liknande. Dock är kvaliteten 
en viktig aspekt oavsett vilken vara det handlar om. Vidare menar Christian att han inte är 
en sådan som köper grejer på impuls utan att de flesta av hans inköp är väl planerade, 
däremot är han öppen för att byta märken på varor och han har svårt att komma på någon 
produkt där han alltid köper samma. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Han är väl bevandrad om vad Rättvisemärkt står för och har även kunskaper kring vilka 
produkter som går att få tag i rättvisemärkta versioner. Anledningen till detta är att han 
brukar besöka en världsbutik för att köpa sina varor. Han är medveten om att dessa varor 
ibland är lite dyrare än sina icke rättvisemärkta alternativ men detta är något som han inte 
tycker gör något utan han är beredd att betala lite mer för att det skall gå till något bra. 
Hans erfarenheter av Rättvisemärkt är att varorna varken är bättre eller sämre än 
motsvarande. 
Priselasticitet  
Han menar att han endast har positiva erfarenheter av RM varor och de gånger han inte 
varit riktigt nöjd så tycker han att detta är lättare att svälja då pengarna går till nått gott. 
Vidare anser han att han skulle kunna betala 20 % mer för en rättvisemärkt vara.  
  



 

Hasse, 42 – Baby boomers – (36-45 år) 
Allmän information  
Hasse är 42 år och bor i Norrköping. Han lever med sin sambo och ett barn i de yngre 
tonåren. Arbetar gör han som brevbärare. Hasse visar god kännedom om de olika 
märkningarna då han känner till såväl KRAV som rättvisemärkt och vad dessa står för. 
Svanen och bra miljöval har han hört talas om men är osäker på vad dessa står för.  
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Hasse känner till KRAV-märkningen och redogör i stora drag vad den står för. När han 
ska nämna andra märkningar är det Närodlat han kommer att tänka men är inte säker att 
det kan räknas som en särskild märkning. Hasse anser sig vara miljömedveten och 
försöker att i största möjliga mån dra sitt strå till stacken som han uttrycker det. Han 
källsorterar ”nästan allt” och är noga med att spara på el, släcka lampor och dylikt. 
Vidare åker han mycket kollektivtrafik men erkänner att han ibland av lathet faktiskt tar 
onödiga vändor i bilen. Hasse menar att han säkert skulle köpa rättvisemärkta produkter i 
större utsträckning om han såg lite mer reklam för dessa och visste mer vilket utbud som 
fanns och var man hittade dessa varor. 
Viktiga aspekter vid inköp  
Hasse handlar i huvudsak sina matvaror på stormarknad och när han gör det förbereds en 
lista som han sedan följer i stor utsträckning. Han uppger att han ibland handlar 
rättvisemärkta produkter, särskilt kaffe, han tror att han skulle köpa mer men vet inte 
riktigt vissa varar som finns och menar att han ofta är stressad då han handlar och därför 
inte har möjlighet att leta reda på dessa eftersom det i butiken han handlar i finns en 
speciell hylla med märkta varor. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Han är nöjd med de rättvisemärkta produkter som han har köpt och tycker att det känns 
bra att ibland betala lite mer då man vet att pengarna går till något bra. Hasse nämner 
rengöringsmedel som en produkt som han ofta köper på impuls, överhuvudtaget tycker 
han att han gillar att testa nya produkter. Vissa saker köper han dock alltid samma sak av 
och som ett exempel på detta nämner han smör. 
Priselasticitet  
Hasse säger sig kunna betala uppåt 20% extra för en vara som är rättvisemärkt i 
jämförelse till en icke rättvisemärkt. Dock förutsätter det att kvaliteten på varan är minst 
lika bra som den vara som saknar märkning. Vidare anser han att det spelar roll vilket typ 
av vara det handlar om. Där det skulle resultera i några kronor extra säger han sig att inte 
ha några problem att betala extra men om det till exempel skulle vara en vara för flera 
tusenlappar skulle det ta emot extra att betala så pass mycket mer för att varan är 
rättvisemärkt. Vidare trycker han här på att om han skall betala extra är det väldigt viktigt 
att han vet var dessa pengar går någonstans och att han verkligen betalar till något som 
använder pengarna på ett bra sätt. Han upplever att det ibland finns ett 
trovärdighetsproblem bland vissa av dessa organisationer och märkningar. 



 

Carin, 44 år – Baby boomers – (36-45 år) 
Allmän information  
Carin är 44 år och bor tillsammans med sin man i Falun. Hon arbetar som sekreterare och 
har ingen akademisk utbildning. Hon säger att hon blivit mer miljömedveten de senaste 
åren och försöker tänka så mycket hon kan på hur hon skall bidra. Carin tar cykel i största 
möjliga mån och använder lågenergilampor i hela huset. Vidare är hon noga med att 
släcka när huset är tomt och att inte slösa på energi i onödan. Källsortering är också något 
som hon sedan ett antal år sedan ägnar sig åt, det måste visserligen alla i Falun göra. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
De livsmedelsmärkningar som hon hört talas om är KRAV, Svanen, Bra Miljöval, 
Svenskt kött och Rättvisemärkt. Hon anser sig veta förhållandevis bra vad de olika 
märkningarna står för, inte exakta kriterier men hon är tämligen väl bevandrad med de 
olika märkningarna förutom just RM som hon inte vet vad det står för. Informationen 
kring de olika märkningarna tror hon sig ha fått via olika medier. Hon tycker att dessa 
märkningar spelar in i hennes köpbeslut, detta visar sig främst genom att hon väljer 
svenska produkter om de finns, särskilt svenskt kött som är det enda som hon köper. 
Även svenska grönsaker köper hon helst, detta under förutsättning ett de inte är alltför 
dyra. Hennes erfarenheter av dessa produkter är goda. 
Viktiga aspekter vid inköp  
Det viktigaste när hon handlar mat är att det är fräscha råvaror och att den ser aptitlig ut. 
Hon handlar sin mat på Hemköp men i allt större utsträckning på Ica Maxi och andra 
stormarknader. Hon har inte funderat så mycket kring produktionsmetoderna för de 
produkter hon handlar och kan därför inte säga att det är en särskilt viktig fråga, men det 
är klart hon tycker det är hemskt när man ser vissa saker på tv. Hon får sin information 
om olika produkter främst i butiken då hon läser på olika produkter men anser sig inte 
vara så aktiv. 
 
Schampo och juice är två produkter som hon ständigt köper samma utav, varför hon gör 
detta tror hon är en blandning av gammal vana och att hon tycker att dessa produkter är 
bäst. Kaffe däremot är en produkt där det inte spelar så stor roll vad det är för märke, 
detta då hon inte har några speciella preferenser vad gäller just kaffe, ”kaffe som kaffe”. 
Carin uppskattar att 60 procent av hennes inköp är planerade och att det inte finns någon 
viss typ av produkt som hon impulsköper.  
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Carin skulle ”absolut kunna tänka sig att köpa rättvisemärkta produkter” eftersom de 
står för något positivt. I dagsläget köper hon inte några rättvisemärkta produkter men har 
sett att de finns på hyllorna.  
Priselasticitet  
När hon ska uppskatta hur mycket mer hon är beredd att betala för en Rättvisemärkt 
produkt så uppskattar hon det till ungefär 15 %. 



 

Ulla-Britt, 44 – Baby boomers – (36-45 år) 
Allmän information  
Ulla-Britt är 44 år och bor i Borlänge med sin sambo. Hon har två vuxna barn och tre 
barnbarn. Hon är utbildad socionom och arbetar på ett behandlingshem. Hon säger att 
hon inte är så speciellt miljömedveten men källsorterar ändå men detta endast för att man 
måste göra detta. Hon önskar att hon vore mer medveten eftersom det skulle vara det rätta 
enligt. Den enda förklaring hon har är att hon är för bekväm och inte känner att hon har 
orken att ta tag i det.  
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Hon har hört talas om KRAV och Nyckelhålsmärkningen. Ulla-Britt menar att det är 
svårt att skilja dem åt och att de väl egentligen betyder samma sak allihop. Vidare uppger 
Ulla-Britt att hon inte köper några rättvisemärkta produkter, åtminstone inte vad hon vet, 
ibland så kanske det har smugit sig ner i kundvagnen ändå då hon inte alltid har så bra 
koll på vad hon köper. Helt klart är att hon inte aktivt gjort valet att ta en rättvisemärkt 
vara i stället för en annan. Detta uppger hon har att göra med att RM produkter alltid är 
mycket dyrare, detta är något som hon hört. Med detta i bakhuvudet så blir det naturligt 
att inte köpa rättvisemärkta produkter.  
Viktiga aspekter vid inköp  
Överhuvudtaget är Ulla-Britts inköp i stort sett lika varje gång, hon menar att hon är en 
sådan som sällan byter märken utan ofta håller sig till produkter som hon tidigare har 
goda erfarenheter av. Godis impulsköper hon dock ofta och är även benägen att testa nya 
sorter. 
Hon avslutar med att säga att hon kanske skulle köpa mer rättvisemärkta varor om hon 
såg mer reklam för dessa och visste mer vad som fanns men att det inte alls är säkert utan 
det viktigaste för henne är vara priset. Sänker de priserna så skulle hon kunna tänka sig 
att testa. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
För att hon skulle börja handla rättvisemärkta varor skulle priserna behöva falla till de 
nivåer där konkurrerande varor ligger på. De rättvisemärkta varor hon stött på är 
framförallt kaffe då hon sett detta på något kafé, hon har även sett det i butik men tyckte 
då att priset var alldeles för högt, dessutom är kaffe en sådan produkt som hon alltid 
köper samma av. 
Priselasticitet  
Ulla-Britt säger att hon inte är villig att betala mer för en vara enbart för att den är 
Rättvisemärkt. 
 



 

Lars-Erik, 51 – Swinggruppen – (46+) 
Allmän information  
Lars-Erik är 51 år och bor i Stockholm. Han är ensamstående och arbetar, har akademisk 
utbildning. Han anser sig vara mycket miljömedveten och åker kollektiv i största möjliga 
mån. Använder bara lågenergilampor i sitt hem och källsorterar. Vidare försöker han att 
undvika att köpa produkter som färdats lång väg.  
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Han är välbekant med en mängd olika märkningar såsom Krav, RM, Nyckelhålsmärkt, 
Bra Miljöval samt Svanen och vad dessa står för. Han säger sig vara en aktiv konsument. 
Han söker aktivt efter information och jämför olika produkter och vad de olika 
märkningarna står för. I köpbeslutet spelar det stor roll om produkten är antingen Krav- 
eller Rättvisemärkt. Det är främst dessa märkningar som väger tungt menar han. Han 
erkänner dock att om det finns två olika typer av kaffe och om han tycker att det ena är 
godare så köper han det oavsett om det andra är rättvisemärkt eller ej. Om de dock skulle 
vara likvärdiga så skulle valet falla på det som var Rättvisemärkt. Han menar att det är 
lättare att gå upp i pris för att få en vara som är Rättvisemärkt än att köpa något som är 
äckligare om det finns något som är godare men saknar märkningen.  
Viktiga aspekter vid inköp  
Han tror att han köper KRAV eller lokalproducerat till cirka 75 procent. Detta gäller dock 
primärt grönsaker där utbudet nästan alltid är gott vid butiken där han handlar sin mat. 
Han har goda erfarenheter av Rättvisemärkta grönsaker och anser att dessa smakar bättre 
än vanliga grönsaker. Rättvisemärkt köper han sällan eftersom det endast finns produkter 
som han sällan köper, men ibland finns det bananer och dessa köper han gärna. 
 
Det viktigaste när han köper mat är att den håller god kvalitet. Matinköpen gör han på en 
liten lokal mataffär eftersom han saknar bil. När det kommer till vilka produkter som han 
alltid köper samma nämner han mjöl och gryn. Dessa är inte de billigaste men de han 
tycker är bäst. Toalettpapper, tandkräm, rengöringsmedel och schampo är typiska 
exempel på produkter där valet inte övervägs så noga. De planerade inköpen utgör en stor 
del av inköpen och impulsköp förekommer inte, detta menar han har att göra med att han 
inte äter godis och just godis är ju en produkt som ofta inhandlas via impulsköp.  
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Rättvisemärkt är han väl bekant med, han vet vad de gör och i stora drag vad som krävs 
och vad märkningen står för. Information har han fått via medier, han kommer inte ihåg 
att han sett någon reklam för det utan det är via olika reportage och dylikt. Han skulle 
gärna handla mer Rättvisemärkt men tycker att det som försvårar är tillgången på dessa 
produkter i sina affärer, och de produkter som finns är inte sådana han handlar. Han 
berättar att det nu finns en hylla med Rättvisemärkta produkter i hans affär men att dessa 
inte tilltalar honom. Exempel på Rättvisemärkta produkter är choklad, kaffe och socker.  
Priselasticitet  
Om det skulle finnas fler produkter skulle han tänka sig att betala uppåt 25 % extra. 



 

Signe, 53 – Swinggruppen – (46+) 
Allmän information  
Signe är 53 år och bor i Sundsvall. Hon är förtidspensionär och har en särbo som bor i 
Hudiksvall som ligger ungefär åtta mil därifrån. Under sitt yrkesverksamma liv arbetade 
hon som sekreterare på ett kontor. Hon säger sig vara väldigt miljömedveten. 
Källsortering ser hon som självklart och hon försöker även att ta reda på varifrån 
livsmedlen kommer. Vidare säger hon att hon försöker köpa närproducerat när det finns i 
butiken. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Svenskt Sigill är den märkning som hon nämner först. Vidare känner hon till KRAV, Bra 
Miljöval och Svanen och kan även tala om vad dessa innebär. Rättvisemärkt har hon hört 
talas om men kan inte riktigt redogöra för vad som krävs för denna märkning, hon 
upplever att det är lite samma sak som KRAV. 
Viktiga aspekter vid inköp  
Som tidigare nämnts så anser hon sig vara en medveten konsument och hon gillar att 
köpa ”märkta” varor. Detta gäller särskilt med grönsaker där hon vill ha produkter som 
känns fräscha. När hon ska handla så gör hon ”grova planer i förväg” där hon bestämmer 
vad för maträtter som ska tillagas för att sedan när hon är i butiken handla det som finns i 
receptet. Hon kan inte nämna någon vara som hon alltid köper samma märke av men tror 
att det finns varor som hon köper samma av utan att det är medvetet enbart för att butiken 
alltid har samma bananer till exempel. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
När det kommer till rättvisemärkta varor känner hon till flera olika produkter med denna 
märkning. Hon nämner kaffe, choklad, te och kakao. Hon har bra koll på dessa men 
tycker att de är lite svåra att hitta samt tycker att de är lite för dyra ibland. I vissa butiker 
har de särskilda hyllor där alla ”märkta” varor är på samma ställe. Det tycker Signe är 
dåligt eftersom det blir en massa ”onödigt spring” för kunderna.  
 
Eftersom hon inte har vetat vad som skiljer dem från KRAV så har hon inte tyckt att det 
varit befogat att betala så mycket mer för produkterna som hon upplever att de kostar. 
Hon har dock enbart positiva erfarenheter av de produkter som hon testat. 
Priselasticitet  
Signe menar att om hon skulle veta vad Rättvisemärkt står för kommer att överväga att 
köpa fler varor som är rättvisemärkta men är fortfarande lite bekymrad över det faktum 
att det kostar lite mer. Hon tycker att det är svårt att uppge hur mycket mer hon skulle 
kunna tänka sig att betala men menar att hon skulle kunna tänka sig att betala 10 % mer 
så länge hon vet att pengarna går till något vettigt. 



 

Anders, 54 – Swinggruppen – (46+) 
Allmän information  
Anders är 54 år och bor tillsammans med sin fru i Falun. Han jobbar och har ingen 
akademisk utbildning. Han är miljömedveten, ”bara det inte inskränker alltför mycket på 
sin egen bekvämlighet”. Han källsorterar, för att han måste samt han försöker att stundom 
att gå istället för att åka bil. Men som sagt vill han inte göra stora uppoffringar. Han 
försöker att hushålla med elen men detta är främst ur ett ekonomiskt perspektiv och han 
uppger att han inte tänkt på att detta är något som också är bra för miljön. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
Han känner till vissa märkningar, men blandar ihop dem och vet inte riktigt vad de olika  
står för. Han nämner KRAV, Svanen och Svenskt kött, men det är bara Svenskt kött som 
han vet vad det står för. Han tycker det är viktigt med denna märkning och köper inget 
annat än svenskt kött. Krav vet han inte riktigt vad det står för men han har ofta sett det 
men det är inget som han aktivt söker upp. Svanen är det på tvättmedel och diskmedel 
som han köper, detta är dock inget medvetet val utan det är mer så det har blivit. Han 
menar att det är så många märkningar att det är svårt att urskilja dem från varandra.  
Viktiga aspekter vid inköp  
När han handlar mat så är det viktigaste att maten ser aptitlig ut och är fräsch, han 
funderar inte så mycket på var maten är producerad utan han tar produkter som han 
tycker om och som han vet smakar bra. Han anser sig inte vara särskilt aktiv som 
konsument, läser inte så mycket på förpackningarna, detta gäller såväl var de är 
producerade som deras näringsinnehåll. Maten skall smaka bra och inte vara alltför dyr, 
sedan barnen flyttade ut har han dock börjat köpa lite ”lyxigare” mat. Hemköp är den 
butik som han helst handlar på, detta då den ligger närmast men även att han tycker att 
det känns som de har ordentliga produkter och inte ”en massa skit som Lidl”. 
 
Anders tenderar att göra en stor del av sina inköp som impulsköp, detta gäller främst 
olika juicer och sötsaker där han tycker om att testa nya produkter. Vissa varor som 
rengöringsmedel och dylikt köper han alltid samma, detta gör han av gammal vana och 
utan att tänka särskilt mycket på det. Men han tycker annars att han är en ganska öppen 
konsument som är öppen för att testa nya produkter. Hur stor del av hans inköp som är 
impulsköp tycker han dock är svårt att avgöra. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Rättvisemärkt har han sett på vissa produkter men vet inte riktigt vad det står för, när han 
får höra vad det står för tycker han det låter bra men menar samtidigt att om man skall 
betala extra så vill man ju vara säker på att pengarna går till något vettigt. Han kan 
definitiv tänka sig att köpa rättvisemärkta produkter men han vill ha mer information. 
Priselasticitet 
Anders menar att han absolut skulle kunna tänka sig att betala lite mer för rättvisemärkta 
varor under förutsättning att dessa smakade lika bra och han visste vad pengarna gick till, 
hur mycket mer tycker han är svårt att svara på men han uppskattar det till 5-10%. 



 

Jan, 57 – Swinggruppen – (46+) 
Allmän information  
Jan är 57 år gammal och bor i Umeå. Han bor tillsammans med sin fru i en villa som de 
äger tillsammans. Han jobbar med utbildning inom IT och driver ett eget företag. Han har 
en fyraårig civilingenjörsutbildning i grunden. Jan källsorterar, åker kollektivt och har 
nyligen bytt värmekälla från pellets till fjärrvärme. Vidare har han nyligen köpt en ny bil, 
med en dieselmotor och partikelfilter. 
Kunskap om märkningar i allmänhet 
Jan kunde nämna en märkning som han kände till och det var Nyckelshålsmärkt som han 
dock inte kunde säga vad den innebar, han trodde att den stod ”för något bra”. 
Nyckelhålsmärkningen var dock något som hade betydelse för Jans val av matvaror. Han 
köper enligt egen uppskattning säkert 20% av sina varor som är Nyckelshålsmärkta. Jans 
erfarenheter av dessa varor är odelat positiva. Det finns inte någon vara av ett visst märke 
som han inte kan tänka sig byta mot ett annat märke. För mjölkvaror har märket absolut 
ingen betydelse vilket varumärke varan har. Jan uppskattar att 90% av hans inköp av 
matvaror är planerade inköp. Jan säger att det inte finns någon vara som han tenderar att 
impulsköpa.  
Viktiga aspekter vid inköp  
När Jan köper mat är kvaliteten den viktigaste faktorn. Han köper sin mat antingen på en 
stormarknad eller på en mindre butik i bostadens närhet. Vad gäller produktionsmetoden 
har den ingen betydelse för hans val av vara. Informationen om varan hittar han på 
förpackningen och gör inga ytterligare ansträngningar för att hitta mer information. 
Varken arbetsförhållandena eller miljöaspekterna har någon betydelse för Jans matval. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Jan har hört talas om Rättvisemärkt och tror att det ”har något med arbetsmiljön att 
göra”. Han har fått denna information genom butiken där han handlar, det har stått 
någonstans att Rättvisemärkt är bra för arbetarna. Jan kan absolut tänka sig att köpa 
Rättvisemärkta produkter efter det där är något bra med det. Det han köper i dagsläget 
som är Rättvisemärkt är bananer och han har köpt dessa i 2-3 år och är nöjd med 
kvaliteten på bananerna. Jan köper rättvisemärkta produkter uteslutande i vanliga butiker.  
 
Jan upplever Rättvisemärkts reklam som lite flummig och informationsfattig om vad 
Rättvisemärkt är och vilka som står bakom märkningen och varför man ska köpa 
Rättvisemärkt. Vidare tas aldrig prisskillnader upp och det är ”säkert någon ideell 
förening som står bakom och inte vet vad de själva står för”. Jan upplever att 
Nyckelshålsmärkt har mycket hög kvalitet och att Rättvisemärkt inte har lika bra varor. 
De Rättvisemärkta varor han känner till är bananar, apelsiner och diverse småfrukter.  
Priselasticitet  
Jan skulle inte kunna betala något extra för Rättvisemärkt i dagsläget eftersom 
informationsbristen är betydande, men med mer information skulle han kunna betala 
säkert 25% mer för en Rättvisemärkt vara. 



 

Margareta, 66 – Swinggruppen – (46+) 
Allmän information  
Margareta är 66 år och bor i Falun. Hon är numera pensionerad och bor ensam i en 
lägenhet i centrala delen av staden. Under hennes arbetsamma liv arbetade hon som 
revisor. Hon anser sig vara miljömedveten. Hon försöker cykla i största möjliga mån 
samt källsorterar alltid samt har enbart lågenergi lampor i hennes lägenhet. Vidare är hon 
alltid på jakt efter lokalproducerade produkter och försöker att styra vilka grönsaker hon 
äter efter vilken säsong det är. 
Kunskap om märkningar i allmänhet  
De märkningar hon känner till är KRAV, lokalproducerat samt Rättvisemärkt, men vet 
inte vad de står för. Dessa märkningar spelar stor roll när hon väljer vilka produkter att 
köpa och hon försöker att välja dessa om de finns. Ibland upplever hon att de inte finns 
varor och då hoppar hon hellre över att handla än att köpa något annat. 
Viktiga aspekter vid inköp  
När hon köper mat så vill hon att den skall kännas fräsch. Den kan gärna kosta lite mer. 
Detta gäller ju främst grönsaker och frukt. Hon köper mest krav och lokalprodukter då 
hon tycker att detta känns bättre både ur miljösynpunkt men även för att de känns godare 
och ”inte så mycket gifter”. Hon anser sig vara en ganska aktiv konsument som läser 
mycket och läser även konsumentsidorna i tidningen. Vidare hittar hon mycket 
information om dessa produkter i butik. 
 
Det finns vissa produkter som hon alltid köper samma, mjöl och ketchup uppger hon att 
hon alltid köper samma men sen visar det sig att det gäller för de flesta produkter. Hon är 
väldigt strukturerad när hon handlar och det är väldigt få impulsköp som sker, nästan 
aldrig menar hon. 
Respondentens syn på och kunskap om Rättvisemärkt  
Hon har som sagt hört talas om Rättvisemärkt men vet inte vad de står för men gissar sig 
till ungefär rätt svar, hon menar att de inte använder sig av barnarbete och ger arbetarna 
skäligt betalt. Hon minns att hon läst i tidningarna om rättvisemärkt någon gång och att 
hon köpt en sådan tröja någon gång men hon har ingen uppfattning om hur de 
marknadsför sig. Hon menar att hon absolut kan tänka sig att köpa rättvisemärkta 
produkter men att hon i så fall gärna skulle vilja ha mer info, det finns ju så många 
skumma organisationer som man inte vet vad det är och som försöker att lura dig. Men 
om hon vet vad det är så skulle hon absolut kunna tänka sig att betala lite mer än för 
vanliga produkter. Men hon vill veta mer känner hon.   
Priselasticitet  
När hon ska uppskatta hur mycket mer hon kan tänka sig att betala mellan 15 och 20 % 
extra för matvaror. 



 

6. Analys 
Vi kommer under analysen att använda oss av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt.94 
Anledningen till att vi valde denna metod, som finns beskriven under metodavsnittet, var 
att vi tilltalades av detta sätt att närma oss ett så omfattande material. Vi ville försöka 
vara så öppna för betydelsen av respondenternas svar som möjligt men samtidigt försöka 
att hitta eventuella dominerande teman. För att nå denna målsättning har vi delat upp 
analysavsnittet i tre huvuddelar. I den första delen, 6.1, sammanfattas svaren som vi fick 
från respektive ålderskluster. I den andra delen, 6.2, har vi delat upp de sammanfattande 
svaren i kluster efter olika centrala aspekter som framkommit under intervjuerna. I den 
tredje och sista analysdelen, 6.3, försöker vi att sammanfatta materialet och koppla detta 
till den teoretiska modell som avslutade vårt teoriavsnitt.  
 

6.1 Ålderskluster 

6.1.1 Generation X 
 
Det genomgående temat för denna grupp är att priset tycks vara i fokus. Många uttrycker 
att de gärna skulle vilja köpa fler rättvisemärkta varor men att de inte har de ekonomiska 
förutsättningarna. Jenny uttrycker sig på följande sätt kring priset: ”Så länge man är 
student så har man liksom inte råd att köpa rättvisemärkt, hur gärna man än skulle vilja 
göra detta. När man börjar tjäna pengar så är det en helt annan sak, då ska jag alltid 
köpa rättvisemärkt”.  
 
Eva tycker också att priset i vissa fall är lite för högt men skulle kunna tänka sig att betala 
detta pris ändå, under andra förutsättningar. ”Om jag ska betala mer så skulle jag vilja 
veta mer var de pengarna tar vägen, så att de verkligen gör nytta någonstans och inte 
bara åker rakt ner i företagens ficka.” Detta resonemang är intressant och visar på en 
åsikt som flera av våra intervjupersoner uttrycker, de saknar information om vad 
Rättvisemärkt egentligen är och vad det står för. Vet man inte var pengarna tar vägen så 
tycks det finnas ett motstånd att betala mer. 
 
”Jag tror inte att jag sett reklam för Rättvisemärkt, det känns som att de använder, vad 
skall man kalla det, samhällsinformation. Tror det var Agenda jag såg och då handlade 
det om Rättvisemärkt, sen tycker jag att man ofta ser olika representanter som dyker upp 
i diverse morgonsoffor och dylikt”. Petter har en intressant poäng apropå detta med hur 
han anser att Rättvisemärkt når ut till folk. Med detta marknadsföringssätt så når man ju 
dock en begränsad målgrupp då Agenda sällan når särskilt höga tittarsiffror. Risken är ju 
överhängande att man enkom når de som redan är intresserade och som tittar på 
programmet därför att det kommer handla om rättvisemärkt. 
 
 
                                                 
94 Kvale (1996), s. 189-190 



 

Villigheten att betala mer är stor hos samtliga och när de ska uppskatta hur mycket mer så 
hamnar svaren mellan 10-300 %. Siffran 300 % anser vi dock att man skall ta med en 
nypa salt då vi tror att det här kan vara det dåliga samvetet som talar. Ida, som menade att 
hon var beredd att betala 300 % mer för vissa produkter hade tidigare under intervjun 
uttryckt att: ”ska jag vara helt ärlig så köper jag nog KRAV och Rättvisemärkt lite för att 
kompensera för andra, mindre bra saker som jag gör för miljön”. Detta svar tycker vi är 
intressant och belyser detta med samvetets roll när man svarar på denna typ av frågor. 
Det ligger ju inbyggt en positiv värdering i att vara miljövänlig och tänka på miljön. Att 
inte tänka på miljön är ju något som är negativt laddat och eftersom det förhåller sig på 
detta sätt så tror vi att det lätt blir så att man tar i lite extra och kanske överdriver sin vilja 
till att handla Rättvisemärkt. Det vore intressant att testa intervjupersonernas svar mot 
deras faktiska beteende, vi misstänker att det kan föreligga viss diskrepans mellan dessa 
två. Något som styrker detta antagande är att det faktiskt inte är många som köper mycket 
rättvisemärkta varor men att många förklarar att de skall komma att handla på ett annat 
sätt senare. 
 
Sammantaget för denna grupp kan man säga att vi här inte hittar något stöd för att de som 
handlar rättvisemärkt gör detta som en del i ett större personlighetspussel som vi 
uttryckte det. Hittills tycks det som att den ekonomiska aspekten av köpet är överordnad 
övriga faktorer. Även om viljan finns så finns inte de ekonomiska förutsättningarna, eller 
så används ekonomin som ett alibi för att inte handla på det sätt man vill och som man 
anser vara socialt önskvärt. 
 
Slutligen några kommentarer om våra intervjupersoner som sorterades in under 
generation X. De är inte riktigt färdigutbildade men detta beror på att de fortfarande är 
unga och ligger i det nedre åldersspannet. Notera dock att samtliga håller på med 
akademiska studier och en, Petter är färdig med sina studier. 

6.1.2 Baby-Boomers 
Emelie som är en medveten konsument menar att mycket av ansvaret för att hitta 
information ligger i att man letar upp informationen själv. ”Ibland tycker jag det känns 
som att det bara är de som redan är intresserade som får informationen….finns ju liksom 
ingen reklam för rättvisemärkta produkter vad jag sett utan är man intresserad så håller 
man utkik i tidningar och så. Eller letar upp informationen helt själv, det brukar jag 
göra”. Hon pekar här på ett problem som återkommer hos flera av våra intervjupersoner, 
svårigheten att komma över information. Flera av våra respondenter tycks anse att det 
ställer stora krav på konsumenten att vara aktiv. 
 
Christian problematiserar också kring detta: ”Visst är rättvisemärkta varor lite dyrare 
men eftersom jag vet var pengarna går är det lugnt. Visste jag inte det skulle jag nog fan 
inte betala mer, det tror jag faktiskt inte”. Han visar i denna mening på något som tycks 
hindra många från att betala lite mer, de har för lite kunskap om var den skillnaden i 
priset går.  
 



 

Hasse menar att det finns ett trovärdighetsproblem: ”Alltså som det blivit nu så finns ju 
plötsligt enormt många olika märkningar, kan inte ens komma på alla… men du vet ju 
själv, det kryllar av dom. Då blir det svårt tycker jag att veta vilka som är nåt att ha” I 
Hasses fall så innebär detta sätt att tänka att han litar på rättvisemärkt och således köper 
dessa produkter men inte en del andra märkningar. Han litar således på 
rättvisemärkningen. Det känns med detta i bakhuvudet inte särskilt långsökt att påstå att 
folk ibland kanske väljer bort rättvisemärkta varor av det enkla skälet att de inte litar på 
märkningen. 
 
Såväl Carin som Ulla-Britt som uppger att de är ganska passiva konsumenter. De har 
även gemensamt att de inte köper några rättvisemärkta varor. Det som skiljer sig åt är 
dock att Carin ser sig som miljövänlig och hos henne ser vi för första gången att det görs 
en distinktion mellan KRAV och Rättvisemärkt. 

6.1.3 Swingers 
Lars-Erik, som framstår som en väldigt miljömedveten konsument med god kännedom 
om de olika märkningarna menar att det kan vara svårt att handla Rättvisemärkt som 
innerstadsbo utan bil. ”Eftersom jag inte har någon bil så blir det ju aldrig att jag 
storhandlar eller vad man ska säga. På min lilla lokala handlare så finns det inte så stort 
utbud, även om det blivit bättre. Åker du däremot ut till de stora affärerna utanför stan så 
finns det ju betydligt bättre utbud men jag sitter ju faktiskt inte på bussen 40 minuter för 
ett paket socker”. Denna kommentar belyser såväl tillgänglighetsproblemet som 
kostnadsproblemet, detta är ju två teman som vi tidigare varit inne på. 
 
En annan aspekt som han belyser under intervjun har att göra med vanor; ”De flesta 
rättvisemärkta produkter som finns är ju såna som man köper ganska sällan, typ socker 
och kakao. Detta tänker jag gör att det blir svårt att få in en vana av att köpa 
rättvisemärkt.” Han jämför med KRAV som han menar att det alltid finns KRAV-
grönsaker och att det i och med detta blir så att man får in vanan att alltid köpa grönsaker 
med denna märkning. ”Det är ju svårt att få en vana av nåt man gör en gång om året” 
som han uttrycker det. 
 
Anders, som inte tycks vara särskilt miljömedveten menar att det är väldigt förvirrande 
med alla märkningar. ”Man måste ju vara nån jävla professor för att veta vad som är vad 
känns det som” säger ha apropå detta med alla olika märkningar. Denna känsla tycks han 
ju dela med flera andra av våra intervjupersoner men ingen annan uttryckte dessa tankar 
så klart och tydligt. De flesta tycks vara eniga om att det är lite svårt att få tag i 
information kring rättvisemärkningen, det verkar vara ett stort ansvar som ligger på 
individen att leta upp informationen. Med många varor är det som bekant svårt att hålla 
sig undan information, man matas med information/reklam hur man än vänder på 
huvudet. När det kommer till Rättvisemärkt får man inte informationen lika enkelt 
serverad som annars ofta är fallet. Det blir lite som skillnaden mellan grundskolan och 
universitet. Under grundskoletiden får man det mesta serverat och klart, på universitetet 
däremot krävs plötsligt en något större insats av individen. Denna insats är verkligen inte 



 

övermänsklig men det känns ändå som att ett mått av intresse för ämnet är en 
förutsättning. I fallet med Anders så tycks han inte ha något intresse för denna typ av 
frågor, sannolikheten för att han då skulle ta reda på information om Rättvisemärkt är 
således inte särskilt överhängande. Vidare skulle han med stor sannolikhet byta kanal om 
ett program om Rättvisemärkt började.  
 
Jan tycks misstro ideella föreningar när han skall förklara sitt resonerande; ”säkert någon 
ideell förening som står bakom och inte vet vad de själva står för” säger han apropå att 
det något högre priset aldrig får sin förklaring i marknadsföring han har sett. Denna 
förklaring var han ensam om att ge, här tycks han mena att en ideell förening inte riktigt 
har koll på vad de gör och står för, kanske inte heller på att hantera pengar. Övriga som 
vill ha mer information tycks vilja ha detta för att veta hur pengarna används, bakom 
dessa syften framkommer inget tvivel på att organisationen är kapabel att hantera dem. 
 
Hos Jan finns också en intressant motsägelse, han menar att han i dagsläget inte är beredd 
att betala mer för rättvisemärkta varor samtidigt som han uppger att han köper 
rättvisemärkta bananer. Detta är extra intressant då han upplever att rättvisemärkta varor 
har lite sämre kvalitet eftersom det är ett sådant fokus på arbetsförhållanden. Detta är ju 
givetvis intressant men visar ju å andra sidan på att han menar allvar med att han kan 
tänka sig att köpa rättvisemärkt och dessutom betala lite mer för dessa produkter. 
 
Margareta är inne lite på samma spår som många övriga respondenter rörande att det vore 
bra med lite mer information och pratar om att ”det finns så många skumma företag”. 
Hon väljer trots dessa åsikter att ändå köpa väldigt mycket märkt mat, såväl rättvisemärkt 
mat som annan märkt mat, fastän hon inte vet exakt vad de står får. Detta skiljer henne åt 
lite från övriga, men detta kan kanske förklaras med att hon säger sig vara en aktiv 
konsument och kanske har hon trots allt koll på vad det är, ungefärligt i varje fall. Vi 
tänker att hon har kommit upp i en medvetenhetsnivå så att hon inte ser Rättvisemärkt 
som ett opålitligt märke. 
 

6.2 Ämneskluster 

6.2.1 Om Information 
Som vi har sett under såväl presentationen av empirin, som den inledande analysen, så 
återkommer ständigt resonemang som har att göra med information eller snarare bristen 
på densamma. Hur intervjupersonerna närmar sig detta ämne varierar men vi tycker oss 
se en del olika skäl till att intervjupersonerna vill ha denna information. Ett 
återkommande skäl är att man som konsument vill ha information om var de extra pengar 
som konsumenten betalar tar vägen. Det tycks finnas två aspekter av detta, dels en 
samvetsmässig aspekt, man vill veta var pengarna går så att samvetet kan få ro. Det andra 
skälet tycks ha mer att göra med att man inte vill stödja oseriösa företag eller 
organisationer. Detta är en åsikt som flera av intervjupersonerna har och det är lite oklart 
var den har sitt ursprung, ingen av intervjupersonerna har kunnat ge några specifika 



 

exempel när de varit med om något liknande. Vår tolkning är att det snarare handlar om 
en allmän misstro mot organisationer som säger sig vara seriösa med sitt sociala 
engagemang men att det uppdagats oegentligheter i vissa av dessa organisationer. 
 
Eftersom en majoritet uppger att de har för lite information och inte vill betala mer för 
varorna på grund av detta, så tycks detta argument grunda sig i att de tror sig bli lurade. 
Detta är intressant tycker vi och funderar på vad denna inställning kan komma ifrån. Kan 
det vara så att de likställer denna märkning med hjälporganisationer, ett område där man 
ju faktiskt med jämna mellanrum hör talas om mindre seriösa organisationer. Vi vet inte 
riktigt och det har varit svårt att få fram någon information från våra intervjupersoner, 
kanske är det bara så att folk vill veta var deras pengar tar vägen. Egentligen är dock detta 
oväsentligt, det viktiga som vi anser, är det faktum att det finns konsumenter som skräms 
bort av att de har denna upplevelse av att de inte kan lita på Rättvisemärkt som 
organisation. 
 
Ytterligare en aspekt av information som var vanligt förekommande hos våra 
intervjupersoner var svårigheter med att komma över information. Detta belystes av såväl 
aktiva konsumenter som exempelvis Emelie som av mer passiva konsumenter såsom 
Carin och Ulla-Britt. Emelie menar att hon aktivt söker upp information om 
Rättvisemärkt och menar att hon inte sett så mycket information kring detta. Carin som 
får ses som en miljömedveten individ men en passiv konsument, letar inte upp denna 
information men tycks ändå intresserad när hon blir presenterad i ämnet, hon saknar dock 
drivet att leta upp informationen själv. Just denna grupp som Carin kan sägas tillhöra 
torde intressera Rättvisemärkt, miljömedvetna konsumenter som är intresserade men som 
av olika orsaker inte letat upp information om vad märkningen står för och således känner 
sig något tveksamma till att handla varor med denna märkning. Anders uttrycker ett öppet 
ointresse och vi fick intrycket av att det skulle krävas mer än lite information för att få 
honom att handla rättvisemärkta varor.  
 
Avslutningsvis vill vi kommentera detta avsnitt kring vikten av information för 
konsumenterna med att vi tror att det kan vara många som anger detta som ett skäl för att 
förklara/försvara att de inte köper rättvisemärkta varor. I och med att man menar att man 
skulle vilja ha mer information ifrånsäger man sig ansvar och skyller på 
omständigheterna som omöjliggör inköp av rättvisemärkta varor. Med detta resonemang 
vill vi inte ogiltigförklara vissa av våra respondenters åsikter om att de ser sig vara i 
behov av mer information utan endast försöka att nyansera bilden och problematisera 
kring det faktum att denna åsikt var så dominerande. 

6.2.2 Om priset 
Det vi ser som ett centralt tema hos framförallt Generation X är priset. Här menar många 
av våra respondenter att de skulle vilja köpa rättvisemärkta varor men att dem inte har 
råd. Jenny sätter fingret på detta och hänvisar till sin situation som student. Detta 
resonemang kan ses utifrån Maslows teori som vi presenterat i avsnitt 3.1. Generation X-
gruppen känns generellt väldigt positivt inställda till Rättvisemärkt, de har inte samma 



 

skepsis som visar sig hos vissa andra grupper. En möjlighet att när denna grupp, 
Generation X, rör sig upp på Maslows behovstrappa så kommer även andelen 
rättvisemärkta varor som de konsumerar öka. Där de befinner sig nu i livet så köper de 
inte dessa då man ofta som student måste se till att uppfylla sina grundläggande behov. 
Ser man Rättvisemärkt som en del av ett självförverkligande så förstår man att chansen 
att man handlar dessa produkter ökar i takt med att man klättrar i pyramiden med hjälp av 
bättre ekonomiska omständigheter som gör att behoven högt upp i pyramiden har 
möjlighet att uppfyllas med takt att dem på lägre nivå uppfylls. 
 
Dels framkommer att majoriteten av intervjupersonerna tycker att priset är för högt och 
att vissa, särskilt Generation X inte anse sig ha råd att betala detta högre pris. Priset är 
dock ett tema som återkommer hos andra personer också. Christian (Baby boomers) 
exempelvis menar att han gärna betalar ett högre pris nu eftersom han vet var pengarna 
går. Priset i sig tycks inte vara ett problem men däremot vart de går, detta tycks alltså 
återigen ha att göra med information och kunskap. Jan är också inne på detta med att han 
inte är säker på var pengarna går, i hans fall tycks han misstro ideella föreningars 
förmåga att sköta ekonomiska spörsmål.    

6.2.3 Om vanor 
Lars-Erik kommenterar att det är svårt att få in vanan av att köpa rättvisemärkta varor 
eftersom det är så sällan som han handlar dessa produkter. Detta är en intressant 
fundering särskilt som vi finner stöd i teorin att matinköp sker på gammal vana, detta 
enligt Solomons teori om habitual decision making som vi tidigare nämnt. Vår tanke är 
att produkter som man inte köper så ofta är man än mer försiktig med att testa nya 
produkter, det kan nog lätt bli så att man håller sig till de varor som man vet fungerar. 
Jenny är inne på samma spår när hon menar att hon aldrig har fått in vanan att handla 
rättvisemärkta varor, detta menar hon är en barriär för att börja nu. Även Mathias är inne 
lite på vanans makt, han gör dock detta indirekt när han menar att det är svårt att handla 
rättvisemärkta varor eftersom utbudet inte alltid är bra och det varierar lite från butik till 
butik. Detta borde ju innebära att det försvårar att få in en vana.  Fler av våra 
respondenter är inne på liknande resonemang, utbudet är lite för varierande och ibland 
finns inte den varan de vill ha, om respondenterna upplever sortimentet som bredare tror 
vi att detta skulle leda till att fler fick som vana att handla rättvisemärkta varor. Som vi 
nämnt i vårt teoriavsnitt så krävs någon form av belöning för att en vana skall bli 
beständig. Denna belöning kan vara såväl känslomässig som kvalitetsmässig. Vad som 
belönar individer är väldigt individuellt men om vi tar Mathias som exempel så tycks han 
ha vissa tvivel kring kvaliteten på rättvisemärkta varor, då han upplever att dessa har en 
sämre hållbarhetstid än övriga. Han har således inte fått belöningen av kvaliteten på varan 
tycks det, frågan är således hur han känner för sitt val, får han någon känslomässig 
belöning. Här ser vi också att det skiljer vilket av dessa två belöningar som man rankar 
högst. Anders exempelvis ville ha bra mat med bra kvalitet och detta var det absolut 
viktigaste för honom. För andra intervjupersoner tycktes det viktig vara att man visste att 
pengarna gick till något bra och man tycktes vara beredda att tumma något på kvaliteten 
för att få handla rättvisemärkt. Dock skall sägas att de allra flesta hade positiva 



 

erfarenheter av de rättvisemärkta varor som de köpt. 
 
Enligt Solomons teori om habitual decision making95 fattas vanebeslut utan någon 
eftertanke varför det är svårt för företag att få konsumenter att ändra sina vanor. Arts 
m.fl. i Magnusson96 är inne på samma linje och menar att vanor triggas av någon sorts 
stimuli och att matvaror till stor del är vanebeslut. De olika vanorna de olika 
respondenterna har är lax, schampo, hudkräm, Gevalias rättvisemärkta kaffe, ketchup, 
juice, rengöringsmedel och mjöl. Magnusson menar att personlig belöning krävs för att 
den nya vanan ska bli beständig. Det Petter framhäver med sitt val att ständigt köpa 
Gevalias rättvisemärkta kaffe är att det ”smakar gott” och att det är Rättvisemärkt. Den 
personliga belöning som Petter får är personlig tillfredställelse eftersom han gör något 
som är bra för andra samtidigt som han får det han själv vill ha, nämligen gott kaffe. En 
annan aspekt som Petter framhåller som en anledning till varför han köper rättvisemärkt 
kaffe är att det är lätt att hitta i butiken där han handlar sina matvaror. Enligt Pelsmacker 
och Janssens är det viktigt att rättvisemärkta varor är tillgängliga i butiker där 
konsumenten handlar huvuddelen av sina varor för att ansträngningen ska vara så liten 
som möjligt. Hasse framhåller att han inte har tid att söka efter rättvisemärkta varor 
eftersom alla de olika rättvisemärkta varorna är samlade på ett och samma ställe. Detta 
stämmer överens med Pelsmacker och Janssens teori om hur det måste göras lättare att 
hitta de rättvisemärkta varorna. Vi anser att det konsumenten söker i första hand är den 
specifika varan och inte märkningen. För Petters del är det även andra saker som talar för 
att han skulle köpa Rättvisemärkt även om det skulle krävas större uppoffringar än bara 
priset. Han beskriver själv att han gärna betalar mer för Rättvisemärkt. Petters kunskap 
om Rättvisemärkt är stor vilket kan förklara varför prisdifferensen inte har så stor 
betydelse för hans del. Informationen han fått om Rättvisemärkt har han fått genom 
”olika tv-program och nyhetsprogram” vilket kan klassificeras som en högkvalitativ 
informationskälla som Pelsmacker och Janssens föreslog att Rättvisemärkt skulle 
använda sig av. Av detta kan man dra slutsatsen att användandet av tv-program, som i 
Petters fall, som informationsspridare fungerar och kanske kan klassas som en 
högkvalitativ informationsspridningskanal. En bidragande anledningen till detta kan vara 
att teveprogrammen inte betalas av Rättvisemärkt utan det finns en självständig journalist 
som fattar beslutet att informationen ska visas i televisionen. 

6.3 Sammanfattning 
Våra intervjuer kretsade mycket kring tre ämnen; information, pris samt vanor. Dessa tre 
ämnen tyckte våra intervjupersoner spelade stor roll då de fattade beslut om de skulle 
handla rättvisemärkt.  
 
Den modell som vi valde att avsluta vår teoridel med menade att det skulle vara vanor, 
perception av varan samt livsstil som tillsammans med individuella faktorer styrde 
konsumentens val att handla rättvisemärkta varor eller inte. Våra intervjuer bekräftar 

                                                 
95 Se avsnitt 3.2 
96 Se avsnitt 3.2.1 



 

endast delvis denna modell. Vanor tycks vara en viktig del för många av våra 
intervjupersoner. Det som vi i modellen kallar för perception av varan är inte helt olikt 
det som i intervjuerna kommer upp i resonemanget kring information. För att ha en 
upplevelse av varan måste man ju veta något om den och vad det är för en vara, här 
kommer informationsaspekten in. De teorier som talar om perception av varan handlar 
mer om smak och upplevelsen av fräschhet men vi anser ändå att det handlar om lite 
samma känslor. Något som dock inte alls förekom i vår teoretiska framställning men som 
visat sig vara väldigt centralt hos våra respondenter är priset och dess betydelse. Med de 
insikter vi har fått från våra intervjupersoner så skulle vi vilja byta ut den teoretiska 
modellpilen livsstil mot pris. Det tycks som att vi har underskattat prisets betydelse vid 
inköp. 
 
Anledningen till att vi skrev denna uppsats var att ta reda på vad det är som gör att vissa 
konsumenter köper rättvisemärkta varor samt att få djupare förståelse för de faktorer som 
påverkar konsumenten. Det korta svaret på denna fråga är att det är tre faktorer som är 
speciellt viktiga för huruvida en person kommer att handla rättvisemärkta produkter eller 
inte. Dessa tre faktorer är, som tidigare nämnts; information, pris och vanor. För att få 
djupare förståelse för hur dessa påverkar måste man dock utveckla resonemanget lite.  
 
När det handlade om information var det två teman som ofta kom upp. För det första vill 
många av våra intervjupersoner ha mer information om vad Rättvisemärkt står för. 
Tillgången till information tycks vara det som spelar absolut störst roll för de personer vi 
har intervjuat, detta gäller för såväl de som handlar som de som inte handlar 
rättvisemärkta varor. Det viktigast skälet till detta tycks vara att de vill försäkra sig om att 
inte bli lurade. Det andra som ofta diskuteras handlar om att många upplever svårigheter 
att hitta denna information, detta tycks gälla såväl aktiva som passiva konsumenter. 
Intresset spela en viktig roll vid inhämtandet av information. De som satt inne på mycket 
kunskap om Rättvisemärkt var ofta aktiva konsumenter som letat upp denna information 
själva, men även dessa uppgav alltså vissa svårigheter med att finna information. 
 
När det handlade om pris så kunde man även här urskilja två olika resonemang kring 
detta. Dels var de vissa som ville veta vart pengarna tog vägen för att vara beredda att 
betala det högre priset. Sedan var de en grupp, särskilt i det yngsta åldersklustret som 
faktiskt inte sa sig ha råd att betala mer. När det handlade om ris kunde vi se en viss 
skillnad på svaren som gick att koppla till åldern på respondenterna. Äldre 
intervjupersoner var överrepresenterade bland dem som ville veta var pengarna gick 
innan de var beredda att betala mer.   
 
Även vanor kom upp i flera olika skepnader. Ett tema var att det var väldigt skiftande 
tillgång på varorna och att man på så vis aldrig kunde lita på att en särskild vara fanns i 
butiken, detta försvårar givetvis att skaffa en vana. Vidare kom det fram åsikter om att de 
produkter som finns som rättvisemärkta är sällanköpsvaror och att man på grund av detta 
inte får in en vana att köpa dem eftersom inköpen sker så sällan.  
 



 

7. Slutsats 
Nedan följer en diskussion kring de slutsatser som vi fått. Diskussionen kommer att ta 
upp de tre huvudlinjer som vår studie har tagit upp, nämligen betydelsen av information, 
priset på rättvisemärkta varor samt vanornas betydelse och svårigheterna att ändra en 
vana. 
 

7.1 Information 
Det mest centrala som framkommit i vår studie är att det verkar som att rättvisemärkta 
varor har potential att säljas i betydligt större kvantiteter än vad de nu gör om kundernas 
medvetenhet och kunskap om märkningen ökade. Hur detta skall göras är en intressant 
fråga. Hur skall de kunna nå ut till allmänheten med denna information, och inte bara nå 
ut till dem som redan är väl insatta i ämnet? Samtidigt som vi skrev denna uppsats såg vi 
i en matbutik det första numret av en ny tidning som heter Reko. Bakom denna tidning 
stod Rättvisemärkt. Innehållet var intervjuer med diverse människor som arbetade med 
Rättvisemärkt och reportage från olika delar av världen där man bedriver produktion av 
rättvisemärkta varor. Det var ganska uppenbart att tidningens huvudsyfte var att sprida 
information till konsumenterna och kommunicera med dessa. Nu var detta nummer 
enbart det första numret så det är ju ovisst hur denna satsning kommer att utvecklas i 
framtiden. Dock är det intressant att Rättvisemärkt har anpassat sig till det 
informationsbehov som vi upptäckt i denna uppsats. Att hitta fler och bredare 
kommunikationsvägar för att nå ut till en större allmänhet med information tycks vara en 
väldigt viktig punkt. Visserligen är det så att miljön på senare år hamnat betydligt mer i 
fokus än tidigare och det skall bli intressant att se om detta ökade intresse också är något 
som Rättvisemärkt kan slå mynt av. 
 
Ovanstående kan ju tyckas vara ett väldigt bra initiativ för att komma till rätta med det 
problem som vår uppsats belyser. Det tycker vi också, det kändes som att det var ett 
väldigt matnyttigt magasin utan att för den delen bli torrt. Dock kvarstår ett problem, vi 
tycker det känns som om man är beredd att betala 39 kronor för en tidning så bygger det 
lite på att man redan är intresserad av ämnet. Hur många kunder utan intresse köper 
denna tidning? Visserligen tror vi att man kan nå en målgrupp som kanske har varit 
intresserad men inte orkat leta upp information själv, nu får dessa väldigt mycket 
information presenterat på ett betydligt mer lättillgängligt och lättsamt sätt än tidigare.  
Vi menar att man med hjälp av denna tidning kommer att kunna nå ut till en större 
målgrupp än tidigare och tycker att det är ett väldigt bra initiativ, dock kvarstår en stor 
grupp som man inte når på detta sätt. Hur man når dessa har vi ingen konkret lösning på, 
delvis då vi inte klart har definierat vilka denna grupp är. Vi har ju exempelvis inte hittat 
stöd i teorin om att utbildningsnivå skulle ha något att göra med det hela.  
 
Vår tanke är dock att det skulle vara effektivt för Rättvisemärkt att arbeta med någon 
slags reklam som bara dök upp lite överallt och som man inte kunde undvika, lite som 
McDonalds. Nu förstår vi givetvis att detta inte är möjligt men vi tar det bara som ett 



 

exempel på reklam som man inte söker upp själv utan som man ser vare sig man vill eller 
inte.  Här finns också en ytterligare dimension som gör det hela svårare, detta har att göra 
med att Rättvisemärkt endast är en märkning och således kan inte de bestämma hur 
företagen som använder sig av den skall sköta sin marknadsföring. Det handlar mer om 
att de företag som har dessa märkningar tror att de har något att vinna på att 
marknadsföra sig som ett företag som har denna märkning. Företagen o sin sida tenderar 
att hänvisa till efterfrågan och så länge det inte finns en efterfrågan så kommer de inte, 
enligt detta resonemang, att marknadsföra dessa produkter. Rättvisemärkts uppdrag torde 
således bli att bedriva folkbildning så att det skapas en efterfrågan efter dessa produkter, 
lyckas detta så torde företagen blir flitigare på att marknadsföra just dessa produkter. På 
så vis borde det kunna bli en positiv spiral där företagen som sitter inne på större 
ekonomiska muskler tar och sköter det stora marknadsföringslasset som leder till att den 
stora massan får en medvetenhet kring Rättvisemärkt. Ett exempel på detta har vi sett på 
senare tid då Coop har börjar trycka väldigt hårt i sin marknadsföring på att de är den 
butik med störst utbud av rättvisemärkta varor. Ovanstående är givetvis ett förenklat 
resonemang men det visar ändå på hur vi i stora drag tänker att det kan gå till för att 
Rättvisemärkt skall bli något som finns i var mans hus. En utopi kanske? Det får 
framtiden utvisa.   
 

7.2 Prisets betydelse 
När det kommer till pris så tycks ju även detta vara något som i stor grad spelar in. Vi har 
tidigare konstaterat att vi tycks ha konstaterat att vi hade underskattat prisets betydelse, vi 
hade som bekant inte med det i vår teoretiska modell, vilket vårt empiriska material 
visade att det borde varit. Kanske behöver priserna inte sjunka så mycket för att 
försäljningen skall öka kraftigt. Detta då de köpstarkaste grupperna ju inte tycks vara 
särskilt bekymrade över prisskillnaden i sig utan mer vart pengarna går. Återigen 
poängteras således vikten av att klargöra vad märkningen står för. Men i diskussionen 
med pris så tror vi att det kan finnas ett förhållandevis stort glapp mellan vad 
respondenterna säger sig vara beredda att betala och det pris som de faktiskt betalar. 
Sedan är det så att när vi har undersökt hur mycket mer rättvisemärkta varor kostar än 
sina icke-märkta konkurrenter visar det sig att det skiljer sig väldigt mycket åt. En 
chokladkaka exempelvis kostar nästan 100 % mer än sin motsvarighet från Marabou. En 
fundering som väcks då är huruvida en sådan produkt någonsin kommer att kunna sälja 
bra med tanke på att den ligger utanför den priselasticitet som samtliga våra respondenter 
(utom Ida) har angett. De flesta har uppgett att de är beredda att betala runt 10-25 % mer 
för en rättvisemärkt produkt. Det hade således varit intressant att se hur priselasticiteten 
förhåller sig till kunskapsnivån kring märkningen. Kan det vara så att ju mer man vet om 
Rättvisemärkt och om man gillar detta, då blir villiga att betala mer för att få köpa dessa 
produkter? Vi tycker inte detta låter helt otroligt. Hursomhelst är det upp till någon annan 
att ta reda på detta. 
 
En intressant aspekt är att våra intervjupersoner som inte var i vårt yngsta ålderspann inte 
fokuserade så mycket på att de inte hade råd med priset. Anledningen till att vi delade 



 

upp våra deltagare i dessa tre olika grupper var ju för att tidigare forskning visat att det 
fanns skillnader. Vi har haft svårt att hitta skillnader i beteende utifrån olika 
demografiska fakta. Sägas skall också att vi inte haft detta som något huvudsyfte utan 
mer som något intressant att ha med i bakhuvudet. Men just detta med ålder och hur detta 
tycks samverka med inställning till priset är något vi noterat. Vi är dock medvetna om att 
detta skulle behöva undersökas betydligt mer innan några större slutsatser kan dras kring 
detta. 
 

7.3 Vanans makt 
Slutligen något om vanans makt. Denna aspekt var intressant att den kom upp och här 
tycker vi att vi fick en hel del intressant information av våra respondenter. En av 
deltagarna framförde ju att han tyckte att han inte litade på att det fanns rättvisemärkta 
produkter i butiken när han skulle handla och att detta försvårade bildandet av en vana. 
Under senare tid så har dock fler och fler märken börjat komma med rättvisemärkta 
alternativ. Låt oss återigen ta kaffe som exempel, när vi började skriva så var det i stort 
sett bara Löfbers Lila som hade en rättvisemärkt kaffe. Idag har samtliga av de stora 
märkena sitt eget rättvisemärkta alternativ. Detta är något som torde underlätta för 
konsumenter att börja handla denna vara, man behöver inte längre byta till ett nytt märke 
på kaffet utan bara en annan sort av samma märke. 
 
Kan det även vara så att denna upplevelse gör att många inte riktigt tar Rättvisemärkt på 
allvar utan mer som en tillfällig trend och något som inte är här för att stanna? Vi 
funderar kring om det kan vara så att rättvisemärkta varor har ett trovärdighetsproblem. 
Denna bild anser vi framträder när man lägger ihop de huvudteman som vi fått fram i 
intervjuerna. Denna insikt leder in oss på funderingar kring hur man kommer tillrätta med 
ett trovärdighetsproblem? Vår lösning på detta problem blir på något vis den röda tråden i 
hela uppsatsen, mer och tydligare information.  
 
När vi började med denna uppsats för drygt 2 år sedan såg det till stora delar annorlunda 
ut. Under resans gång har mycket hänt. Det finns idag (februari 2009) betydligt större 
medvetenhet kring rättvisemärkningen och det är idag få kaféer som inte serverar 
rättvisemärkt kaffe till exempel. Vi tror därför att om vi genomförde intervjuerna idag så 
skulle resultatet delvis bli annorlunda. Så sent som februari 2009 lanserade Axfood en ny 
serie av matvaror som är certifierade av Rättvisemärkt vilket understryker hur aktuellt vår 
uppsats är. I takt med att Rättvisemärkt har hamnat mer i fokus så har det också poppat 
upp en fler märkningar som utger sig för att vara ”rättvisemärkta”, dvs. stå för liknande 
värderingar och krav på producenterna. Således tror vi att behovet av information 
kommer att vara fortsatt stort, det är inte allt för otroligt att oseriösa företag kan komma 
att försöka att åka snålskjuts på det förhållandevis starka varumärke som Rättvisemärkt 
har byggt upp. Vi är dock övertygade om att vi bara sett början på Rättvisemärkts 
utbredning och att det är en märkning som är här för att stanna samt kommer få en allt 
viktigare och starkare position på morgondagens matmarknad. 



 

7.4 Framtida forskning 
En företeelse som framkommit under vårt arbete är tidningen Reko och ett förslag på 
framtida forskning är att titta närmare på dess innehåll samt hur den kan tänkas ha 
påverkat försäljning av Rättvisemärkta produkter samt hur tidningen har påverkat 
konsumenters tillgång till information om Rättvisemärkt. En annan aspekt som vi inte 
haft möjlighet att beröra i vårt uppsatsarbete är uppsvinget för Rättvisemärkta produkter. 
Det vore intressant att djupare gå in på vad som har påverkat detta uppsving som skedde 
under en högkonjunktur. Det skulle vara intressant att se hur Rättvisemärkt påverkas av 
lågkonjunkturen vi nu befinner oss i (mars 2009). I denna uppsats har vi bland annat tittat 
närmare på hur mycket mer konsumenten är villig att betala, men det har endast varit ett 
sidospår varför det vore intressant att i en studie enbart titta närmare på priselasticitet.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 
Till varje respondent: Tack för att du ställer upp på denna intervju. Resultatet kommer att 
bli en c-uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE). 
Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Intervjun kommer att redovisas i sammanfattande 
form i uppsatsen. Vid önskemål använder vi fingerade namn.  
 

Om respondenten 
Berätta om dig själv? Om respondenten missar något av dessa kommer följdfrågor på 
Namn, ålder, bostadsort, civilstånd, familj, utbildning, arbete/sysselsättning 
 

Respondentens syn på sitt miljöengagemang 
Vad gör du för miljön? (Källsortering, kollektivtrafik, sparar energi o.sv) 

Om olika märkningar på marknaden 
Vilka livsmedelsmärkningar känner du till? Vad står dessa märkningar för? 
Är dessa märkningar något som spelar in i ditt beslut av matinköp?  
I vilken utsträckning köper du ”märkta” produkter?  
Hur är dina erfarenheter av dessa produkter? (positiva/negativa)  

Viktiga aspekter vid inköp 
Vad är viktigast för dig när du handlar mat? (pris, märke, kvalitet o.sv) På vilket sätt? 
Var brukar du handla din mat? 
Hur viktig är produktionsmetoden av matvaror vid köp av mat? 
Hur finner du information om livsmedlet? (Näringsvärde, produktionsmetoder, härkomst 
o.sv) 
Hur värderar du de olika aspekterna hos livsmedel såsom  

- Produktionsmetod ur miljösynpunkt? 
- Arbetsförhållandena för arbetarna? 

Respondentens syn på nya varor 
Finns det någon vara du ovilligt byter mot ett konkurrerande märke av samma vara?  
Eventuell utveckling av frågan: Finns det vissa produkter du tenderar att ständigt köpa 
samma märke? Exempelvis att du alltid köper Heinz ketchup 
Vad får dig att hålla dig till den varan? 
Finns det varor där det spelar mindre roll vilket varumärke varan har? Varför? 
 
Hur mycket av dina matinköp är planerade inköp? (Planerade inköp är inköp som är 
bestämda till varan innan inträde på butik)  
Finns det några speciella produkter som du tenderar att impulsköpa? Vilka i så fall? 



 

 Respondentens medvetenhet om rättvisemärkt 
Har du hört talas om rättvisemärkt? Om ja, vad det står för? 
Hur har du fått/erhållit denna information? 
Skulle du kunna tänka dig att köpa rättvisemärkta produkter? Varför/varför inte? 
Köper du rättvisemärkta produkter idag? Vilka produkter?  
Hur länge har du handlat rättvisemärkta produkter? 
Var brukar du köpa rättvisemärkta produkter? (världsbutiker eller ”vanliga” butiker?) 

 Respondentens syn på rättvisemärkt 
Hur upplever du att Rättvisemärkta produkter marknadsförs? 
Upplever du att det finns någon skillnad rättvisemärkt och de andra märkningarna med 
avseende på 

- Kvalitet? 
- Marknadsföring? 

Vilka Rättvisemärkta produkter känner du till? 

 Respondentens priskänslighet 
Hur mycket mer är du uppskattningsvis villig att betala för en rättvisemärkt vara? 
(procentuellt) 
 


