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Abstract 

Titel:  Att handla med hjärtat – En studie av Fairtrade Sverige och dess 

konsumenter 

Författare:   Martin Leinestrand, Daniel Mugalu 

Syfte:  Uppsatsen ska ge en övergripande bild av hur man, inom området 

Fairtrade och kläder, kan öka medvetenheten, försäljningen och 

kännedomen hos konsumenterna och framförallt hos studerande 

mellan 20-30 år.  

Frågeställningar:  Hur stor är kännedomen angående Fairtrademärkta klädesplagg 

bland studenter 20-30 år på Södertörns högskola? 

Vilka mål finns hos organisationen Fairtrade Sverige?  

Vilken efterfrågan finns det hos studenter mellan 20-30 år på 

Södertörns högskola gällande Fairtrademärkta produkter? 

Vad bör Fairtrade Sverige göra för att öka medvetenheten om 

Fairtrademärkta produkter hos konsumenterna? 

Metod och Material:  Huvudsakligen kvantitativ metod med fokus på enkäter men även 

material från en personlig intervju.  

Teorier:  Teorier om förändringsanalys, totalkommunikation, mervärde 

relationsmarknadsföring, varumärkesskapande och involvering. 

Antal sidor:  54 

Kurs:   Företagsekonomi C 

Termin:   Vt. 2011 

Handledare:  Peter Lindelöf 

Nyckelord:  Fairtrade, förändringsanalys, involvering, relationer, mervärde. 

 

Fairtrade som syftar på rättvis handel är ett handelssamarbete som likt en folkrörelse 

engagerar, stödjer och hjälper producenter runt om i världens utvecklingsänder. Denna 

uppsats visar med en enkätundersökning på Södertörns högskola att Fairtrade Sverige 

framförallt lyckats att få ut sitt budskap till unga personer och särskilt kvinnor. En intervju 

utfördes med den marknadsansvarige på Fairtrade Sverige och tillsammans med 

enkätundersökningen på Södertörns högskola och uppsatsens analys visar den att Fairtrade 

Sverige fortsättningsvis bör satsa på unga personer och kvinnor, samt att öka sina relationer 

och samarbeten med väletablerade klädföretag.  
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Förord 

  

Vi inleder denna uppsats med att tacka Fairtrade Sverige, där främst Ola Höiden med sin 

tillmötesgående inställning bidragit med betydelsefull information till vårt arbete. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Peter Lindelöf för sina synpunkter och goda råd. Sist men 

inte minst vill vi tacka alla respondenter på Södertörns högskola samt familjemedlemmar, 

bekanta och opponenter som har bidragit med bra och värdefulla åsikter. 
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Inledning och bakgrund 

 

Orättvisorna i vår värld är många. En av dem är under vilka villkor många människor tvingas 

jobba och leva i. Det kommer med jämna mellanrum rapporter om vilka missförhållanden 

som finns och förekommer på olika arbetsplatser. Ett exempel som kan nämnas är 

kemikalieanvändningen inom produktionen av kläder. För att tillverka ett kilo tyg behövs ett 

kilo kemikalier. Kemikalier som arbetare dagligen hanterar och ofta utan skyddskläder.
1
 

 

I Sverige köpte folk år 2009 kläder för över 75 miljarder kronor.
2
 Mer än hälften av kläderna 

tillverkas i utvecklingsländer så som i Indien, Thailand, Kina, Bangladesh, och Sydkorea. 

Marknaden i Sverige upptas av fåtal stora klädföretag och bland dessa företag finns bland 

annat H & M. Många av klädföretagen har valt att lägga större delar av sin produktion på sina 

underleverantörer.
3
  

 

Den nionde april 2011 publicerade Aftonbladet en artikel i sin nätupplaga som handlade om 

Aldulhalim Demir, 30 år, som fick halverad lungkapacitet efter att ha jobbat på en jeansfabrik 

i Turkiet. Han sade själv i intervjun till Aftonbladet att han inte hade något val som 15-åring i 

Istanbul och att han behövde jobbet. Arbetsförhållanden var hårda och de anställda på 

fabriken jobbade tolv timmar om dagen. Detta för att tillverka vanliga jeans som har sålts i 

Sverige av de flesta större klädföretagen. Säkerhetsföreskrifterna var obefintliga och många 

av arbetarna sov även över i de dammiga fabrikerna där de endast hade tyg över munnen som 

skydd mot dammet.  

 

Aldulhalim är långt ifrån den enda person som blivit drabbad av försämrad lungkapacitet och 

så kallad stenlunga, som kan uppkomma då man genom sandblästring bleker jeans. 

Blästringen är nu förbjuden i Turkiet efter många döds- och sjukdomsfall men förekommer 

fortfarande i länder som Pakistan, Indien och Kina.
4
 

 

Ett annat exempel om orättvisor och svåra arbetsförhållanden är de uppmärksammade 

rapporterna om barnarbete som kom i samband med fotbolls-VM 2010. Barnarbete är 

fortfarande vanligt förekommande på exempelvis fabriker som tillverkar fotbollar. Årligen 

                                                 
1
 http://www.fairtradecenter.se/node/1387, 2011-04-05 

2
 http://www.hgu.gu.se/Files/CFK/konsumtionsrapporten/KR2010-webb.pdf, 2011-05-24 

3
 http://svtplay.se/v/2318215/rapport/modeindustrin_soker_atervinningsbara_material, 2011-04-04 

4
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12856088.ab, 2011-04-09 

http://www.fairtradecenter.se/node/1387
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12856088.ab
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tillverkas det över 40 miljoner fotbollar i världen, framförallt i länder som Kina, Pakistan och 

Indien. I de områden som präglas av stor fattigdom finns ofta ingen annan utväg än att arbeta 

under dåliga villkor då andra alternativ inte finns. Fairtrade Sverige var en av initiativtagarna 

till att lansera en märkning av Fairtrademärkta bollar.
5
  

 

För att visa några siffror på problemet med barnarbete kan nämnas den undersökning från 

Indien som Punjabs arbetsdepartement utförde under 1996. Här fann de att det inom 

fotbollstillverkningen i Sialkot fanns det ungefär 42 000 vuxna och 17 000 barn. Medelåldern 

var endast skrämmande 12 år.
6
  

 

Vi har alla en del i att göra världen till en bättre plats att leva på. Genom att sätta press och 

göra genomtänkta val då konsumenter handlar kan de tillsammans påverka affärer, 

mellanhänder och producenter. Företag måste ta samhällsansvar och hit räknas bland annat de 

etiska, miljömässiga och sociala aspekterna. Det finns idag ett ökat tryck på företag att 

respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsprinciper och grundläggande 

miljöstandarder, oavsett var företagen finns. Ett samlingsnamn för detta är CSR som står för 

Corporate Social Responsibility.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnarbetare-gor-fotbollar_4966735.svd, 2011-04-05 

6
 http://www.fairtrade.se/cldoc/137.htm, 2011-04-05 

7
 http://www.csrsweden.se, 2011-04-21 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnarbetare-gor-fotbollar_4966735.svd
http://www.fairtrade.se/cldoc/137.htm
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Fairtrade 

 

Fairtrade som syftar på rättvis handel är ett handelssamarbete som likt en folkrörelse 

engagerar, stödjer och hjälper producenter runt om i världens utvecklingsländer. Grundidén är 

att med en oberoende produktmärkning visa att produkten uppfyller de generella kriterier som 

finns för rättvis handel. Det handlar bland annat om mänskliga rättigheter, goda 

arbetsförhållanden, skäliga löner, jämställdhet, miljömedvetenhet, demokratiska 

organisationer och att barnarbete och diskriminering ska motverkas. Detta är bara några av de 

områden där man kan hitta orättvisor i vår värld.  

 

En certifierad produkt ger odlaren och de anställda som arbetar med produkterna en 

minimilön, ett garanterat minimipris för produkten och en premie, som sedan används till 

samhällsutveckling, exempelvis nybyggnationer av skolor och sjukhus. Detta gör att 

produkterna oftast har ett högre pris än icke certifierade produkter. Fairtrademärkta produkter 

kan vara exempelvis kaffe, te, kakao, bananer, ris, socker och även bomull som sedan 

återfinns i kläder och textiler.  

 

Det finns fyra större aktörer som internationellt arbetar med rättvis handel och dessa är: 

 FLO – Fairtrade Labelling Organizations International 

 WFTO – World Fair Trade Organization 

 NEWS! – Network of European Worldshops 

 EFTA – The European Fair Trade Association 

I Sverige representeras FLO av Fairtrade Sverige AB som i sin tur ägs av Svenska Kyrkan 

och LO, Landsorganisationen. Licens till svenska företag utfärdas av Föreningen för 

Rättvisemärkt i Sverige och bolaget Rättvisemärkt i Sverige AB, vilket i sin tur ägs av just 

Svenska Kyrkan och LO.
8
 

 

 

Följande symbol finns på produkter som  

uppfyller kraven för rättvis handel:
9
 

 

                                                 
8
 http://www.fairtrade.se, 2011-04-04 

9
 http://www.fairtrade.se/cldoc/22.htm, 2011-05-24 

http://www.fairtrade.se/
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Enlig statistik som Fairtrade Sverige tagit fram kan man se att försäljningsvärdet av 

Fairtrademärkta varor i Sverige år 2010 var uppskattningsvis ca 1,036 miljarder kronor. Detta 

kan jämföras med år 2004 då försäljningsvärdet endast var uppskattningsvis ca 50 miljoner 

kronor. Positiv utveckling har även skett inom antalet certifierade producentorganisationer 

som har ökat över tid. År 2009 var siffran uppe i 827 stycken vilket kan jämföras med år 2005 

då det fanns 508 stycken certifierade producentorganisationer. För att titta på hur stor del av 

marknaden som bestod av Fairtrademärkta varor år 2010 och inom vissa produktgrupper kan 

följande siffror användas:
10

 

 

 

Tabell 1. Marknadsandelar 2010 

Produktgrupper Andel 

Bananer 6,9 % 

Kaffe 4,8 % 

Kakao & drickchoklad 3,5 % 

Socker & honung 2,9 % 

Te 2,5 % 

Choklad (konfektyr) 1,7 % 

Vin 1,0 % 

Bomull < 1 % 

 

 

År 2005 blev Fairtrademärkt bomull tillgänglig på den svenska marknaden. Det är även här de 

svåra förhållandena som odlarna ställs inför som legat till grund för märkningen. Producenter 

som arbetar efter riktlinjerna från Fairtrade-organisationerna återfinns i länder som Egypten, 

Indien, Mali, Senegal, Brasilien, Peru och Kamerun. Producenterna i dessa länder har även 

organiserat sig för att lättare kunna sälja den Fairtrademärkta bomullen till omvärlden.
11

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 http://www.fairtrade.se/cldoc/168.htm, 2011-05-15 
11

 http://www.fairtrade.se/cldoc/98.htm, 2011-05-22 



9 

 

Problemdiskussion 

 

Intresse rörande ämnet samt de återkommande rapporterna om missförhållanden har legat till 

grund för uppsatsen och fördjupningen inom området. En bidragande del var även intresset 

för att se hur kännedomen bland studenter på Södertörns högskola, såg ut. Hur kan man få 

människor att bli mer medvetna? Hur kan man använda marknadsföringen och olika 

marknadsföringsstrategier för att påverka framtidens marknad? Det är bland annat dessa 

faktorer som legat till grund för denna uppsats.  

 

Syfte 

 

Uppsatsen ska ge en övergripande bild av hur man, inom området Fairtrade och kläder, kan 

öka medvetenheten, försäljningen och kännedomen hos konsumenterna och framförallt hos 

studerande mellan 20-30 år.  

 

Delsyfte 1 

Att med en enkätundersökning visa vilken medvetenhet och vilket intresse som finns hos 

studenter mellan 20-30år på Södertörns högskola, inom området Fairtrade och kläder.  

 

Delsyfte 2 

Visa de mål som Fairtrade Sverige har och ställa dessa i relation till enkätundersökningens 

resultat.  

 

Frågeställningar 

 

 Hur stor är kännedomen angående Fairtrademärkta klädesplagg bland studenter 20-

30 år på Södertörns högskola? 

 Vilka mål finns hos organisationen Fairtrade Sverige? 

 Vilken efterfrågan finns det hos studenter mellan 20-30 år på Södertörns högskola 

gällande Fairtrademärkta produkter? 

 Vad bör Fairtrade Sverige göra för att öka medvetenheten om Fairtrademärkta 

produkter hos konsumenterna? 
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Teori 

 

Den gröna relationen  

 

Företag och dess konsumenter är i ständig kontakt med natur och miljö. Därför kan man inom 

relationsmarknadsföring förklara ett företags sätt att hantera bland annat miljöfrågor och 

samhällsansvar med den så kallade Gröna relationen.
12

 Enligt Gummesson handlar Den 

gröna relationen framförallt om etik och samhällsansvar, men även om hur de olika 

intressenterna påverkar ett företags marknadsföring. 

 

Dagens kunder är medvetna och ställer höga krav på företagen och deras företagspolicys. 

Dessa krav kommer dock inte endast från kunderna utan också från en rad andra olika 

intressenter. Dessa kan i stort sätt delas in i två stora grupper: myndighetskrav samt 

marknadens krav. 

 

Även om miljö- och hälsofrågor har figurerat i många debatter under flera års tid, finns det 

fortfarande många företag som inte vet eller rent av struntar i hur de ska förhålla sig till dessa 

frågor. Vissa företag är till och med motstridiga till debatten och menar att de själva inte 

orsakar några miljö-, hälso-, eller samhällsproblem.
13

 

 

Företag måste följa de lagar och regler som finns i de länder där de är verksamma. Förutom 

dessa grundläggande krav och lagar ställer även olika intressenter ytterligare krav gällande 

människliga rättigheter samt socialt ansvar.
14

 Det finns många organisationer som jobbar med 

just dessa frågor och här kan exempelvis Förenta Nationerna (FN), Internationella 

arbetsorganisationen (ILO), och den Internationella Handelskammaren (ICC) nämnas. 

 

Under de senaste 20 åren har intresset för miljöfrågor och Den gröna relationen ökat och allt 

fler företag men även konsumenter förstår att det är viktigt att agera. Detta sågs redan tidigt i 

USA, med deras motsvarighet till Den gröna relationen som där kallas för Green Marketing, 

där debatten blev stor.
15

 

                                                 
12

 Gummesson, E. (1996). Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 R. Malmö: Liber AB. s 133 
13

 Ibid. s 131 
14

 Ibid. s 140 
15

 Ibid. s 132 
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Över hela världen finns det många människor som tycker att miljöförstöring är ett allvarigt 

problem. Ett problem som bara blivit värre med åren. Den allmänna hälso- och 

miljöförstörelsen som man som individ inte kan göra mycket åt, straffar oss som kollektiv 

med naturkatastrofer som löser av varandra från land till land.
16

 

 

Det finns en del uppförandekoder, det vill säga skriftliga regler för företags verksamhet och 

dess underleverantörer, som tillsammans med konsumenterna ställs som krav gentemot 

producenterna. Koderna har stora klädföretag tillsammans tagit fram för att 

underleverantörerna ska veta hur de ska behandla sina anställda. Följande punkter är några av 

dessa förväntningar och krav som producenten måste följa:
17

 

 

• Rätten till fackföreningsfrihet  

• Förbud mot barnarbete och tvångsarbete  

• Förbud mot diskriminering 

• Försäkran om reglerad arbetstid  

• Riktiga anställningar 

• Att en säker arbetsmiljö garanteras  

• Att korrekta löner ska garanteras 

 

Förändringsanalys 

 

Då företag verkar i en dynamisk omvärld måste de vara innovativa samt anpassa och förändra 

sig. Detta kan företag göra med en så kallad förändringsanalys som handlar om den analys 

som ett företag och en tillsatt projektgrupp gör angående de mål, de förändringsbehov och 

förändringsåtgärder som den egna organisationen har. Röstlinger och Goldkuhl skriver i sin 

bok Förändringsanalys om den analys av organisationen som utförs för att projektgruppen 

ska få en uppfattning om de problem som finns och de förändringsåtgärder som behöver 

göras. Detta kan till exempel vara utveckling av marknadsföringen, verksamhetsmålen och så 

                                                 
16

 Gummesson, E. (2008). s 156-163 
17

 http://www.fairtradecenter.se/node/83, 2011-05-08 
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vidare. Det kan även handla om att avveckla en produkt eller att man inte ska göra någon 

förändring alls.
18

 

 

Det handlar om att förstå och diagnostisera problem som finns i organisationen och vad man 

kan göra för att ordna dessa. De som arbetar med förändringsanalysen går igenom frågor som 

hur problemsituationen ser ut, vilka mål som företaget vill uppnå och vilka problem som bör 

åtgärdas. För att poängtera hur viktigt det är med mål kan man använda sig av Annie 

Röstlinger och Göran Goldkuhls åsikt:  

 

har man inga mål, då har man heller inte några problem.
19

 

 

Då den tillsatta projektgruppen har kommit fram till de problem som ligger i vägen för att 

företaget ska nå sina mål kan de göra allt ifrån att: förändra situationen, anpassa sina mål, 

utnyttja möjligheten som företaget befinner sig i eller omvärdera de egna målen. Vägen dit är 

inte alltid så lätt då det finns flera steg som måste gås igenom och dessutom är själva 

processen dynamisk och kan innefatta många personer och flera delar av verksamheten. En 

ytterligare sak som bör belysas är att resultaten av justeringarna av verksamheten inte alltid 

går i linje med de befintliga mål som verksamheten har. Därför måste målen och 

konsekvenserna av förändringarna kontinuerligt ses över för att dessa samband ska kunna 

tydliggöras och även hur saker påverkar och har effekt på varandra.  

 

De förändringar som utförs kan verkställas genom vissa utvecklingsinsatser men även genom 

att de införs direkt i verksamheten. En väl genomförd förändringsanalys ser till att rätt 

problem åtgärdas och att de mål som finns uppfylls. Det gäller även att det finns en acceptans 

hos de berörda, då företagen ska börja forma sin organisation inifrån och ut, för att kunna ge 

en bra totalkommunikation.
20

 

 

 

 

                                                 
18

 Röstlinger, A. & Goldkuhl, G. (1988). Förändringsanalys – Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut. Linköping: Studentlitteratur. s 11-18 
19

 Röstlinger, A. & Goldkuhl, G. (1988). s 25 
20

 Ibid. s 19-24 
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Totalkommunikation 

 

Ordet kommunikation kan användas på flera olika sätt. Ordet communicatio kommer 

ursprungligen från latin och betyder: att delge eller ömsesidigt utbyte.
21

 Kommunikation är en 

av viktigaste delarna i alla typer av företag. 

 

Med begreppet totalkommunikation avser man den sammanlagda kommunikationssatsning 

som uppkommer då de olika enskilda formerna för kommunikation används tillsammans. 

Man kan säga att totalkommunikationsmodellen är uppbyggd kring affärsidén och påverkar 

alla kommunikationssatsningar som en organisation tar sig för. En relation med en kund 

utvecklas över tiden, och kan verka länge. Förväntningar beror på de löften som företagen på 

olika sätt kan ge till sina kunder och det sker genom reklam, massmediekommunikation, 

personlig försäljning, priserbjudanden och PR. Om interaktionerna och ”word of mouth” och 

referenseffekterna stämmer överens med den övriga kommunikationen har man en fungerande 

totalkommunikation som också stärker profilen för företaget och/eller produkterna. 

 

Grönroos beskriver i sin bok Totalkommunikation de kommunikationskampanjer som 

genomförs av ett företag. Dessa kan analyseras på tre nivåer: på kort sikt, mellanlång sikt och 

lång sikt. Med hjälp av denna analys kan företaget styra och kontrollera effekterna av 

kommunikationskampanjen. Det vanligaste problemet som kan uppstå i ett företags 

marknadsföring är när det förekommer bristningar i samarbetet mellan de olika 

kommunikationsdelarna. Detta innebär att det budskap som riktas mot den tilltänkta 

målgruppen inte innehåller samma information som förmedlas internt inom organisationen 

och därmed får motsatt effekt med förvirrande totalkommunikation som följd. Företagets 

totalkommunikation och hela marknadsföringen blir därmed mindre trovärdig.  

  

Effekterna av bristande totalkommunikation blir bara värre och värre över tid och är det ett 

återkommande fenomen skadas till slut företagets profil. Därför måste ett företag alltid ta 

hänsyn till de långsiktiga effekterna och inte bara de kortsiktiga, som att till exempel få höga 

försäljningssiffror på kort tid. För att relatera till företagets målgrupper måste ett företag vara 

medvetet om att inte bara den tilltänkta målgruppen av kunder får ett budskap utan även till 

                                                 
21

 http://www.ne.se/lang/kommunikation, 2011-04-18 

http://www.ne.se/
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exempel konkurrenter, fackföreningar och den egna personalen ser samma sak. Därför är det 

viktigt att budskapen som förmedlas stödjer varandra.
22

  

 

Varumärkesskapande  

 

Enligt ”the American Marketing Association”, AMA, är ett varumärke: 

 

Ett namn, en beteckning, ett tecken, symbol eller design  

– eller en kombination av dessa – som har för avsikt att  

identifiera varor eller tjänster från en säljare eller grupp av 

säljare och differentiera dem från konkurrenternas
23

 

 

Bland de klassiska fyra P:na produkt, pris, plats och påverkan, inom marknadsföringsteori är 

varumärkesbyggande ett viktigt område inom produktstrategin.  Att få välkända märken är en 

viktig faktor för produktigenkännande hos konsumenterna. Detta kräver investeringar över 

lång tid. Investeringar gällande tid, reklam, promotion och pengar.  

 

Kotler & Keller säger att ett varumärke i grunden är ett sorts löfte till konsumenterna. Ett löfte 

som handlar om att leverera vissa egenskaper och fördelar. En marknadsföringskampanj 

angående ett företags varumärke bör bland annat skapa igenkännande och kännedom om 

företaget och den produkt eller tjänst som marknadsförs. Hur konsumenten sedan upplever 

varumärket beror därefter på konsumentens samlade upplevelser som denna fått av 

varumärket. Dessa upplevelser kommer från alla områden där konsumenten varit i kontakt 

med företaget. Det kan handla om exempelvis produkter, tjänster, reklam och företagets 

medarbetare. Det är därför viktigt att företag har en fungerande totalkommunikation. Detta för 

att alla parter som rör företaget ska ha samma bild av företaget och varumärket. Har de 

samma bild och säger samma sak om företaget och dess produkter, ges det rätt sorts 

förväntningar ställt till de erfarenheter som konsumenterna senare kommer att få. Stämmer 

inte förväntningarna överens med erfarenheterna skapas en negativ bild av företaget och dess 

varumärken.
24

 

 

                                                 
22

 Grönroos, C. (1986). Totalkommunikation – Analys och planering av företags marknadskommunikation. 

Malmö: LiberFörlag. s 5-16 
23
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Inom konsumtions- och köpbeteende talas det även om hur till exempel kultur och 

personlighet kan påverka en konsuments köpbeslut. Personligheten handlar om att ett 

varumärke kan avspegla en viss personlighet och därför väljs av konsumenten.
25

 Kulturen i 

sin tur handla om den grundläggande uppfattning och de behov som en konsument har och 

som därmed styr valet av produkt/tjänst och varumärke.
26

 Det handlar även om att 

varumärken kan tillföra attribut, fördelar och värden.
27

 

 

Då det talas om varumärkeskapital, menas hur väl konsumentens kunskap om ett varumärke 

är. Företagen eftersträvar att med det egna varumärket ska vara det primära valet från liknade 

produkter på marknaden. Detta medvetande kallas för varumärkeskännedom och påverkar 

köpbesluten hos konsumenten.  

 

För det mesta köper konsumenten märken som denna redan känner till eller som är 

väletablerade på marknaden. Varumärkeskännedomen påverkar även konsumentens 

associationer till varumärket. Ett varumärke blir alltid känt genom den eller de produkter som 

det representerar. Bra exempel på detta är till exempel Volvo med fokus på säkerhet.
28

 

 

För att en identitet ska utvecklas i företaget finns det några faktorer som är avgörande. Dessa 

är distribution, användning, produktens namn samt personlighet. För att ta exemplet med 

varumärkesnamn bör namnet säga något om själva produkten. Ett bra exempel på detta är 

Fairtrade. Det är ett namn som är direkt kopplat till den märkning som finns på 

Fairtrademärkta produkter. Varumärkesnamnet ska vara enkelt att komma ihåg, så att kunden 

vet vad den ska fråga efter vid nästa köp, exponering eller dylikt.  

 

Enligt Kotler & Keller skapar företag starka varumärken genom att använda förutom själva 

varumärkesnamnet ett antal kriterier. Dessa handlar bland annat om hur lätt det är för 

konsumenten att komma ihåg och känna igen varumärket. Även att varumärket bör vara 

attraktivt för ögat och trovärdigt. Varumärket ska även kunna användas för att introducera nya 

produkter på marknaden, så kallad överföringsförmåga. Företagen ska även vara innovativa, 

tänka framåt och därmed ha en hög anpassningsförmåga. Sist men inte minst ska ett 

                                                 
25
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26
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varumärke kunna skyddas. Här kan bland annat patent vara ett alternativ för att skydda 

varumärket från exempelvis piratkopiering.
 29

 

 

Involvering och värde 

 

För att förstå konsumenternas köpbeteende och deras köpbeslut kan man använda sig av 

involveringsteorin som Fill beskriver i sin bok Simply Marketing Communications. Beroende 

på hur involverad en konsument är kan köpbesluten yttra sig på olika sätt. Den indelning som 

går att göra inom involvering och köpbeteende är den mellan hög- respektive låginvolvering. 

Här är ett beslut inte något sorts ”glidande värde” utan antingen eller. 

 

Höginvolverade produkter kan exempelvis vara bilar, hus och sådant som innebär en hög risk 

för konsumenten. Det finns sex olika former av risk och dess är: 

 

1. Utföranderisk – om produkten är till belåtenhet 

2. Finansiell risk – om konsumenten har råd med en viss produkt 

3. Fysisk risk – om valet av produkt kan förstöra befintliga redan innehavda varor 

4. Social risk – om omgivningen exempelvis kommer att acceptera konsumentens val 

5. Egocentrisk risk – om varan kommer få konsumenten att känna sig så som denne vill 

6. Tiden - om mängden tid som det tar att hitta en produkt – söktiden – är värd att offra 

för att exempelvis kunna spara pengar på ett köp 

 

Vidare lägger konsumenten ner mycket tid på informationssökning och för att hämta in så 

mycket information angående produkten som möjligt innan själva köpet. Detta för att 

minimera riskerna vid de köp som är höginvolverade. Konsumenter letar även aktivt upp en 

viss sorts butik eller ett specifikt märke för att kunna fylla sina behov. 

 

Låginvolverade produkter är produkter som inte utgör någon större risk för konsumenten och 

brukar oftast vara lågprisprodukter såsom tvättmedel, frukostflingor och så vidare. 

Produkterna inhandlas regelbundet och tidigare erfarenhet eller känslomässiga band till ett 

visst märke är här inte av lika stor betydelse.  

                                                 
29
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För att kunna bryta ett köpbeteende eller ett köpmönster hos en konsument måste företagen, 

beroende på om det är en hög- eller låginvolverad vara, väcka konsumenternas intresse med 

olika sorters marknadsföringsmetoder. För låginvolverade produkter kan det handla om till 

exempel pris, specialerbjudanden och förpackningsdesign. Vid höginvolverade köp finns det 

en rad olika faktorer som har påverkan på konsumenten och dessa tar ofta uttryck i 

exempelvis känslomässiga band och märkeslojalitet. Tidigare erfarenhet, förväntningar och 

referenser spelar även en stor roll vid en konsuments köpbeslut. För att hitta nya kundgrupper 

måste företagen som sagt nå konsumenterna genom olika marknadsföringskampanjer.  

 

Genom att ge konsumenter bra information angående köpet av en produkt och därmed 

specificera vad köpet innebär, gör man kunden involverad. Informationen syftar då till att 

kunden väljer denna produkt för att nå ett högre syfte med sitt köp än att bara ha införskaffat 

den. Höginvolverade kunder är aktiva kunder och låginvolverade kunder är passiva kunder.
30

 

 

Normann & Ramirez beskriver hur värde kan förmedlas, tillsammans med en produkt, i 

samband med kundens köp. Begreppet kund eller konsument innebär inte bara endast en 

motpart utan kan även innebära en familj, en grupp eller ett helt samhälle. För att kunden ska 

få ta del av ett värde måste även denna få ta del av antingen varor, tjänster eller information. 

Det är omöjligt att skapa värde utan stöd från något av dessa tre element. Även fysiska 

företeelser såsom exempelvis personaktiviteter är nödvändiga delar i alla sorters 

kunderbjudanden. Ibland köper en konsument alla dessa tre element på en och samma gång 

men vid köpet bär kanske endast en av dessa element en prislapp.
31

 Själva produkten är i ett 

kunderbjudande en väsentlig komponent men kan även betraktas som en sorts ”öppning till 

kundens system för värdeskapande”.
32

  

 

Relationsmarknadsföring 

 

Relationsmarknadsföring är ett stort begrepp inom marknadsföringen som är yngre än den 

klassiska marknadsmixen, de 4 P:na. Relationsmarknadsföring handlar inte bara om att sälja 

                                                 
30
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31
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32
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något och få betalt för det. Spelreglerna ändras hela tiden på marknaden därför ligger fokus 

inom relationsmarknadsföringen på nätverk, interaktioner och relationer.
33

 

 

Relationer innebär att minst två parter ingår ett avtal och finns det fler parter uppstår ett 

nätverk. Parternas sätt att kommunicera på kallas för interaktion. För att skapa en långvarlig 

relation måste företaget lyssna på sina kunder och förändra det som de är missnöjda med, det 

vill säga föra en bra dialog med kunderna.
34

  

 

En av de viktigaste delarna inom relationsmarknadsföring är grundade på de tankar 

Gummesson har skrivit i sin bok: ”Relationsmarknadsföring: Från 4p till 30 R”. Här pekar 

Gummesson på självaste grunden i relationsmarknadsföringen. Det går inte längre att 

massmarknadsföra sina produkter och se alla kunder från ett och samma perspektiv.  

 

Marknadsföring består inte bara av de fyra klassiska P:na, pris, påverkan, plats och produkt. 

Gummesson menar att det är mer funktionellt och rätt att se marknadsföring som 30 

relationer. Till exempel kan företagen se kunden som en “medlem”. För att skapa en 

långsiktig och bestående relation har det blivit allt vanligare att kunden blir medlem i 

företaget av någon form.
35

 

 

Relationsmarknadsföring handlar inte bara om relationen till kunderna, utan även till alla 

relationer företaget har till exempel med leverantörerna, personalen samt även 

konkurrenterna. Med en fungerande relationsmarknadsföring bygger företaget en så kallad 

”win-win” situation som gynnar alla involverade parter. 

Med den ökade konkurrensen på marknaden försöker fler och fler aktörer att lämna den 

traditionella transaktionsmarknadsföringen bakom sig. Aktörerna menar på att den 

traditionella marknadsföringen fungerar likt en monolog och därför passar bäst för produkter 

som inte kräver höginvolvering. Relationsmarknadsföringen å andra sidan fungerar som en 

motpol till transaktionsmarknadsföringen och passar därmed bättre för höginvolverade 

produkter och tjänster. 
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Det finns många som använt äktenskapet som en metafor för relationer inom marknadsföring. 

Det handlar om att företaget ingår ett äktenskap med sin kund, alternativt har en tillfällig 

förbindelse eller så skiljs parterna åt när det inte längre fungerar.
36

 

 

Sammanfattning och teoriernas relevans för studien 

 

De teorier som det redogjorts för ovan ger den information och kunskap som är nödvändig för 

att förstå hur organisationen Fairtrade Sverige och de tilltänkta konsumenterna agerar. De 

olika teorierna visar att en produkt kan vara hög- eller låginvolverad. Hur man med olika 

former av värde kan skapa bestående relationer och förvandla en låginvolverad till en 

höginvolverad vara med mera.  

 

Totalkommunikationen åskådliggör hur viktigt det är att förstå att allt som en organisation 

säger och står för kan uppfattas olika. Därför är det viktigt att företagens vision och mål 

stämmer överens med de förväntningar och uppfattningar som finns både inom och utanför en 

organisation. De personer som exponeras för ett företags marknadsföring kan vara alltifrån 

anställda, tidigare anställda och blivande anställda. De kan vara kunder, blivande kunder eller 

befintliga kunder. Det kan även handla om olika sorters företag, organisationer och 

investerare.  

 

Den gröna relationen visar på företagens medvetenhet gällande marknadsföring och problem 

som kan handla om olika policys, miljökrav, etiska och moraliska frågor. Det är inte alltid 

svart eller vitt i frågor gällande moral och lönsamhet, ansvar och återkommande kunder.  

 

Förändringsanalysen visar de åtgärder ett företag kan eller måste genomföra för att nå sina 

uppsatta mål. Åtgärderna kan exempelvis vara produktutveckling, avveckling av en produkt 

eller nedläggning av en viss produkt. Vi har även här förstått att det inte alltid är så lätt och 

det är inte bara ett beslut som ska tas och genomföras. Det är en pågående process inom ett 

företag att utveckla sin verksamhet. Genomförs det förändringar kan det leda till andra sorters 

justeringar och förändringar som kan motverka organisationen och dess mål. 
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Modellen nedan visar hur de olika teorierna kan kopplas samman. Den visar hur ”Den gröna 

relationen” och förändringsanalysen ligger som ett sorts övergripande förhållningssätt och 

som en generell utgångspunkt i uppsatsen. Den visar även de kopplingar och relationer som 

finns mellan konsumenter och Fairtrademärkta produkter. För att förstå dessa relationer 

mellan konsumenter och Fairtrademärkta klädesplagg kan man bland annat använda sig av de 

olika teorierna som finns längst ner i modellen: relationsmarknadsföring, involvering och 

värde, totalkommunikation, och varumärkesskapande. Uppsatsen behandlar teorierna och 

undersökningarna utifrån denna modell och är därmed det synsätt som använts i studiens olika 

delar. 

 

 

 

Figur 1. Sammankoppling av teorier 
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Metod och material 

 

I denna uppsats används två delar. Dels en enkätundersökning, se bilaga två, som utfördes på 

Södertörns högskola. Undersökningen utfördes fredagen den 29 april 2011 och måndagen den 

andra maj 2011. Det totala antalet respondenter var 136 stycken varav analysen och 

diagrammen baseras på 121 stycken. Detta för att matcha urvalet: studerande på Södertörns 

högskola och ålder mellan 20-30 år. I de enkäter som inte användes var alltså respondenterna 

inte i rätt ålder. Den ursprungliga beräkningen var att 100 enkäter skulle användas och därför 

är ett bortfall på 15 enkäter inte något som påverkar slutresultatet.  

 

Den andra delen består av en intervju med Ola Höiden, som är marknadsansvarig på Fairtrade 

Sverige. Denna intervju utfördes den 28 april 2011 i Sandsborg, Stockholm och varade i cirka 

en timme. 

 

Urval och avgränsningar 

 

För att nå rätt målgrupp valdes en enkätundersökning på Södertörns högskola. Detta för att 

det finns rätt antal respondenter som uppfyller uppsatsens urval där. Anledningen till att 

urvalet var studenter och att de hade åldern 20-30 år var intresset av att visa hur kännedomen 

angående Fairtrade ser ut i denna omgivning. Studenter är även relativt unga och kan därför 

med rätt marknadsföringsstrategier från Fairtrade Sverige bli en stark framtida 

konsumentgrupp. 

 

Enligt Högskoleverkets rapport från 2010 fanns det under 2009 cirka 304 000 helårsstudenter 

i Sverige. Av dessa var cirka 59 procent kvinnor och cirka 41 procent män vilket även 

avspeglas i undersökningen. För enkätresultatet användes 121 stycken svar där 

könsfördelningen blev cirka 62 procent kvinnor och 38 procent män. Detta var inget som 

medvetet matchades utan enkäterna delades slumpmässigt ut i skolans bibliotek.
37

 För att 

avgränsa uppsatsen ytterligare inom Fairtrade och deras märkningar valdes att inrikta enkät- 

och intervjufrågorna på Fairtrade och kläder. Detta för att kläder är en produkt som alla 
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människor har en relation till och det är även något som många har en någorlunda bra 

prisuppfattning om.  

 

Validitet och reliabilitet  

 

Det är viktigt att forskningen har en hög trovärdighet. Denna trovärdighet får man om man 

bland annat har en hög validitet och reliabilitet. Med validitet menas hur bra den insamlade 

informationen stämmer överens med vad som eftersöks.  

 

Hur bestäms då att de indikatorer man forskar om är valida eller inte? I vissa fall får man 

använda sig av sunt förnuft, så kallat ”face-validity”. Då det är svårt att bedöma validiteten 

bör systematiska validitetstester utföras. Till exempel en forskare som ska studera 

självmordsbenägenhet hos industriarbetare i Indien. Forskaren kan ha en mängd antaganden 

som kan vara till hjälp för att undersöka problemet. Frågan är hur denna kan vara säker på att 

dessa antaganden är relevanta? Det är här forskaren kan göra ett validitetstest genom att titta 

på två olika grupper. Exempelvis en grupp med psykiska problem och en annan grupp utan 

dessa problem. Om gruppen med problem uppvisar en högre självmordsbenägenhet och 

antagandena var desamma, handlar det om hög validitet. Dock kan man inte alltid vara 100 % 

säker på att resultaten avspeglar verkligheten.
38

  

 

De fakta som använts i denna uppsats kommer från Fairtrade Sverige och väl befästa 

kursböcker för företagsekonomi vilket ökar validiteten. Detta på grund av att denna 

information är trovärdig. Intervjun och enkätundersökningen tillsammans med det empiriska 

genomförandet, gör att undersökningen mäter det som studien har för avsikt att mäta. 

Testundersökningen som gjordes innan den riktiga enkätundersökningen var ännu ett sätt att 

stärka validiteten i studien, då enkätens tydlighet förbättrades.  

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig informationen är i forskningen. Det finns två sätt man 

kan kontrollera informationens reliabilitet på. Det ena sättet är att göra en undersökning på 

samma grupp vid två olika tidpunkter. Är informationen tillförlitlig kommer man kunna 

återupprepa resultatet. Detta kallas för ”test-retest-reliabilitet” och visar att resultatet inte 

beror på slumpen. Det andra sättet att påvisa hög reliabilitet är att låta flera forskare utföra 
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samma undersökning. Ifall de kommer fram till samma resultat i sina studier, är detta ett 

tecken på hög reliabilitet och kallas då för ”inter-rater-reliabilitet”.
39

  

 

Det faktum att urvalet av respondenterna var slumpmässigt ökar därmed reliabiliteten. Hade 

däremot ett icke slumpmässigt urval använts, skulle endast de som betraktar sig som insatta i 

ämnet valt att delta i studien. Därmed skulle inte undersökningen varit representativ för 

urvalet. Den interna reliabiliteten är hög i studien på grund av att undersökningen har 

presenterats från de gemensamma tolkningarna som gjorts av resultatet. 

 

Reliabiliteten och validiteten skulle kunna höjas ytterligare. Om exempelvis flera interjuver 

hade utförts på samma företag med olika personer på olika poster. Nu visas endast en persons 

åsikter på de olika frågorna som behandlades. För att minska detta ytterligare skulle även en 

person utan kopplingar till Fairtrade Sverige kunna ha intervjuats för att erhålla olika åsikter 

och perspektiv.     

 

Primärdata 

 

Primärdata i denna uppsats är en enkätundersökning bland studenter på Södertörns högskola i 

åldern 20-30 år samt en intervju med den marknadsansvarige på Fairtrade Sverige. Enligt 

Saunders et al. blir informationen mer pålitlig då den är hämtad från intervjuer. Detta togs det 

fasta på för att hitta information angående Fairtrade Sverige samt organisationens mål och 

visioner. 

 

Sekundärdata 

 

Internet användes för att hitta övergripande information om de olika organisationer som 

nämns. Även olika internetupplagor av svenska dagstidningar och artiklar från dessa 

användes. Saunders et al. betonar att man bör ta publicerad information på internet med stor 

försiktighet, då validiteten kan vara felaktig. Därför är den information som använts som 

grund till analysen hämtad från företagsekonomisk litteratur.
40
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Enkäterna 

 

Anledningen till att en enkätundersökning användes är att man då kan förväntas få ärligare 

svar från de tillfrågade, än vid intervjuer. Saunders et al. menar att de tillfrågade vid en enkät 

känner sig friare än vid exempelvis en intervju. Det är även viktigt att respondenten kan tolka 

frågorna på rätt sätt.
41

 Därför valdes att, i en första omgång, dela ut en testenkät. Denna 

utfördes för att minska bortfall från den riktiga enkäten och för att göra enkäten så tydlig och 

lättförståelig som möjligt för både oss och respondenterna.  

 

Den slutgiltiga enkäten som ligger till grund för denna undersökning delades sedan ut på 

förmiddagarna, fredagen den 29 april 2011 och måndagen den andra maj 2011. Att enkäten 

delades ut på förmiddagarna berodde på förhoppningar om att respondenterna vid denna tid 

varken var trötta eller hungriga. Något som skulle göra svarsfrekvensen och användbarheten 

av svaren bättre. Enkäten delades ut till personer som satt vid de olika bord och studieplatser 

som finns i biblioteket på Södertörns högskola. Genom att finnas tillgängliga under tiden då 

respondenterna svarade på enkäten kunde svar ges på respondenternas eventuella frågor. 

Detta ökade även respondenternas tillit till enkäterna och undersökningen.
42

 Alla personer 

som fick en enkät utdelad till sig svarade på den. De enkäter som inte kunde användas, på 

grund av respondenternas ålder, kunde ha undvikits. Detta genom att endast dela ut enkäter 

till personer som man säkert visste eller exakt kunde uppskatta åldern hos, vilket är svårt.  

 

Den individuella intervjun 

 

I en intervju finns det två olika rollfördelningar. En som ställer frågor och en som svarar. 

Efter att respondenten har svarat på intervjufrågorna sammanställer sedan intervjuaren svaren 

innan vidare analys. Intervjuaren kan välja att spela in intervjun på olika sätt och här kan till 

exempel ljudupptagning och videoinspelning nämnas. Intervjuaren brukar även föra 

anteckningar under tiden som intervjun pågår.
43

 

 

För att visa de övergripande mål och visioner som Fairtrade Sverige har intervjuades deras 

marknadsansvarige Ola Höiden. Första gången han kontaktades var via telefon, där han fick 

                                                 
41

 Saunders, M. & Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). s 327 
42

 Ibid. s 331 
43

 Johannessen, A. & Tufte, P-A. (2003). s 97 



25 

 

reda på vad studien och den kommande intervjun skulle handla om. Han fick dessutom 

bestämma själv när intervjun skulle äga rum. Respondenten, den marknadsansvarige på 

Fairtrade Sverige, hade valts ut i förväg vilket gjorde valet av intervjuteknik enklare. Den 

marknadsansvarige bad även om att få läsa igenom uppsatsen när den var klar, innan den 

publicerades. 

 

Det finns tre olika intervjutekniker och dessa är: strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade.
44

 Semistrukturerade var den som passade bäst för denna studie. Den innebär 

att respondenten känner sig ganska fri, men ändå har en struktur att följa i form av öppna 

frågor. Det fanns olika temafrågor till respondenten för att kunna få djupare svar på de ställda 

frågorna, se bilaga ett.
45

 

 

I intervjun ställdes frågorna på ett öppet sätt så att respondenten fick formulera svaren med 

egna ord och därmed utveckla sina egna tankar. För att inte missa viktiga synpunkter fördes 

det anteckningar kontinuerligt under intervjun. Intervjun spelades även in vilket gjorde den 

tillgänglig i efterhand. Intervjun transkriberades med hjälp av inspelning och anteckningar 

innan analysen utfördes.  

 

Intervjuaren har en ständig påverkan på respondenten under en intervju och ska därför ha 

detta i åtanke. Att ständigt vara professionell samt att använda ett korrekt språk är viktigt. 

Intervjuaren bör visa respondenten att denna är intresserad av samtalet. Om intervjuaren visar 

att han eller hon inte är engagerad riskar respondenten att bli tyst och intervjun tappar sitt 

värde. Detta var något som ständigt fanns i åtanke vid intervjuns genomförande.
46

 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie har gjorts i två delar och med kvantitativa och kvalitativa inslag. Enligt Trost är 

inte den ena metoden bättre än den andra. Därför anser han att man kan kombinera såväl 

kvantitativa och kvalitativa studier, vilket också gjordes i denna studie.  
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Undersökningsfrågorna bestod av både öppna och stängda frågor.  Det finns ett mönster för 

varje typ av fråga. De slutna frågorna fick respondenten att relatera till sig själv, exempelvis 

hur mycket pengar denna lägger ner på kläder per köptillfälle. Istället fick respondenten tänka 

till mer innan denna skrev ner svaren till de öppna frågorna. Svaren till dessa blir därmed mer 

uttömmande och visar en större helhetsbild.
47

  

 

Att formulera frågorna till en enkätundersökning innebär att vissa regler bör följas. Enligt 

Saunders et al. ska språket anpassas till respondenterna och ett vardagligt språk bör användas, 

där konstiga ord utesluts. Som forskare är det viktigt att vara så pass neutral som möjligt, för 

att inte påverka eller missleda respondenterna på något sätt.
48
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Genomgång av studiens två delar 
 

Enkäten 

 

I följande övergripande analys visas fördelningen av enkätsvaren och vilka mönster, likheter 

och skillnader man kan se mellan kvinnor och män. Analysen baseras på diagrammen som 

finns i sin helhet i bilaga nummer tre. Alla frågor i enkäten var av stängd form med givna 

svarsalternativ förutom fråga tre och tolv där respondenten själv fick fylla i ett svar eller 

kryssa i en ruta märkt vet ej. Enkäterna finns i sin helhet i bilaga två. Analysen avser 

studerande på Södertörns högskola med åldern 20-30 år.  

 

I det första diagrammet, bilaga tre, med frågan om hur ofta respondenterna handlar kläder, 

kan man se att köpmönstret hos kvinnorna är mer regelbundet och att de handlar mer ofta än 

männen. 60 % av kvinnorna handlar kläder varje månad och detta kan ställas mot männens 26 

% för samma kategori. Köpmönstret hos männen är istället att de oftare handlar varannan 

månad, 48 %. 

 

På frågan om hur mycket pengar som läggs på kläder per köptillfälle kan man i diagram två se 

att 57 % av männen lägger mellan 501-1000 kr vid varje köptillfälle. Detta kan ställas mot att 

61 % av kvinnorna lägger mellan 0-500 kr per köptillfälle. Med andra ord kan man på 

diagram ett och två se att män inte handlar lika ofta som kvinnor. Däremot handlar männen 

för mer pengar vid varje tillfälle än kvinnorna som handlar oftare men till en mindre summa 

än männen. 

 

På den öppna enkätfrågan om vilken butikskedja som respondenterna besöker mest kan man 

se en tydlig trend. Utan förtryckta alternativ svarade 45 % av respondenterna att H & M 

överlägset är den butikskedja som de handlar mest hos. Detta visar på vilken stor och 

dominerande aktör som H & M är i klädbranschen.  Övriga svarsalternativ har antingen varit 

för sporadiska eller för små för att kunna tas med i diagrammet. Det som man dock kunde 

utläsa var att klädkedjan MQ och Second Hand stack ut något men är trots det ändå inräknat 

med övriga alternativ, 23 %. Alternativet vet ej fick 32 % och resultaten går att utläsa i 

diagram nummer tre. 
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I diagram fyra går det tydligt att se att de flesta, 66 %, inte tänker på varans ursprung vid 

klädinköp. Kvinnorna tänker dock lite mer på ursprunget än männen, 25 %, respektive 17 %, 

då de köper kläder. Men i det stora hela är det inte något som det läggs större eftertanke vid. 

 

På fråga fem rörande ifall de kände till Fairtrademärkningen eller inte svarade 79 % att de 

känner till märkningen vilket är en tämligen hög siffra. Detta kan ställas i kontrast till diagram 

sex där 38 % av respondenterna säger att de är intresserade av Fairtrademärkta kläder och 

även till diagram nummer åtta där hela 96 % svarade att de inte handlar Fairtrademärkta 

kläder. Frågan är alltså varför inte fler väljer att handla Fairtrademärkta kläder då det ändå är 

så många som känner till märkningen.  

 

I diagram sex som avser frågan om huruvida det finns ett intresse för Fairtrademärkta kläder 

eller inte ser man att det finns ett intresse. 38 % av de tillfrågade svarade att de är intresserade 

av Fairtrademärkta kläder. Det måste även tilläggas att det är hela 41 % som uppgett svaret 

vet ej. Som det beskrevs i förra stycket kan frågan ställas hur man genom att koppla ihop 

diagram fem, sex och åtta kan dra slutsatsen att Fairtrade måste bli tydligare med sin 

information och vad ett köp av ett Fairtrademärkt klädesplagg innebär.  

 

På frågan om de tillfrågade känner till någon butik som säljer Fairtrademärkta kläder visades 

det tydligt att de flesta av respondenterna inte gör det. Diagram sju visar att 83 % av de 

tillfrågade inte vet vart de ska vända sig för att handla dessa plagg. Därmed visar diagrammet 

att det endast är 17 % som direkt vet en butik som innehar Fairtrademärkta kläder. Detta visar 

hur viktigt det är med marknadsföring och att rätt sorts information ges i 

marknadsföringsåtgärderna. Rätt information gällande exempelvis tillgänglighet och utbud. 

 

På frågan angående ifall respondenterna har handlat Fairtrademärkta kläder eller inte svarade 

hela 96 % att de inte gör det, se diagram åtta. Detta kan ställas i relation till fråga sju som 

visar att många av respondenterna inte ens vet vart de ska vända sig, eller till vilken butik de 

ska gå, för att kunna få tillgång till dessa produkter.  

 

Diagram nio handlar om ifall prisnivån på Fairtrademärkta kläder ligger på en bra nivå eller 

inte. Här svarade 75 % att de inte vet och att de därmed inte kan ta ställning till dagens 

prisnivå. Detta ger en ytterligare bekräftelse på att kännedomen om Fairtrademärkta kläder är 

för låg och att de flesta inte är så pass insatta i marknadens utbud som det krävs. 
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Fråga tio handlar om vilken roll som respondenterna tror att privatekonomin spelar då 

människor handlar Fairtrademärkta kläder eller inte. Det som man kan se här är att trots att de 

tillfrågade inte känner till var man kan köpa Fairtrademärkta kläder eller inte har köpt något 

Fairtrademärkt klädesplagg så tror ändå de flesta att privatekonomin spelar en ganska stor 

roll, 36 %, eller en stor roll, 25 %. Totalt är det därmed 61 % av respondenterna som har 

inställningen att den privata ekonomin skulle ha en tämligen stor betydelse vid köp av 

Fairtrademärkta kläder. Tolkningen blir därmed utifrån diagram tio, att den generella 

inställningen är att det är privatekonomin som styr ifall man handlar eller inte. Därmed antar 

respondenterna att den privata ekonomin är viktigare än att till exempel främja och stödja ett 

gott ändamål. 

 

I diagram elva visas hur mycket högre pris som anses vara acceptabelt ifall ett klädesplagg är 

Fairtrademärkt eller inte och här svarade 37 % att de inte vet. Den största delen av de 

tillfrågade, 30 %, svarade att 0-15 % är acceptabelt. Detta måste ställas i konrast till att inte så 

många hade köpt ett Fairtrademärkt klädesplagg eller ens visste var man kunde köpa dessa 

kläder. Frågan är då ifall det är ett generellt antagande hos respondenterna att Fairtrademärkta 

kläder kostar skjortan? En intressant iakttagelse är den att kvinnor är mer benägna än männen 

att acceptera ett pris som är 31 % eller högre för ett klädesplagg som är Fairtrademärkt. Enligt 

undersökningen är 15 % av kvinnorna beredda att betala 31 % eller mer för ett Fairtrademärkt 

klädesplagg gentemot männen där endast 4 % var beredda att göra detsamma. 

 

I den sista frågan, det sista diagrammet i bilaga tre, som var en öppen fråga fanns det ett 

tydligt mönster av hur respondenterna valde att svara. De svar som gavs till frågan, om hur 

Fairtrade-organisationerna ska göra för att de ska köpa mer kläder märka med Fairtrade, 

handlade till största del om att det behövdes en ökad tillgänglighet, 30 %, följt av ökad 

marknadsföring, 27 %. Med ökad tillgänglighet menas möjligheten att hitta Fairtrademärkta 

kläder i fler butiker än i dagsläget. 
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Intervjun  

 

I bilaga fyra återfinns intervjun med Ola Höiden som är marknadsansvarig på Fairtrade 

Sverige. Höiden började intervjun med att poängtera att det inte är själva kläderna som är 

Fairtrademärkta utan att det är bomullen som finns i kläderna som är Fairtrademärkt. Allt som 

är Fairtrademärkt uppfyller kravet på att själva innehållet och allt som kan vara Fairtrade i en 

produkt måste vara det. Till exempel i glass och choklad kan man använda sig av 

Fairtrademärkta ingredienser såsom socker, kakao och vanilj för att nämna något av 

innehållet.  

 

För att återgå till kläderna så utförs det kontroller av bomullsodlingarna där Fairtrade-

organisationerna riktar in sig på det första ledet. Därmed kan kläderna sedan innehålla 

Fairtrade-certifierad bomull. Det utförs kontroller genom hela produktionskedjan men den 

marknadsansvarige menar att allt inte endast är upp till Fairtrade-organisationerna utan att det 

även finns andra certifieringar och krav, exempelvis ISO-standarder. Det finns exempelvis ett 

oberoende kontrollorgan, FLO-CERT, som utför certifieringar av Fairtrade. Hela 

produktionsledet ska vara godkänt och själva Fairtrademärkningen är därmed garanti till 

konsumenten för arbetarnas goda villkor. Vid köp av en Fairtrademärkt vara finns det alltid en 

informationstext på produkten. Fairtrade-organisationerna strävar naturligtvis efter att fler 

producenter ska bli certifierade och att det fortsättningsvis också ska ske en positiv 

utveckling.  

 

När Höiden övergår från det globala samarbetet och börjar tala om hemmamarknaden berättar 

han att speciellt unga människor i Sverige idag har en rätt bra attityd till Fairtrade och att 

denna attityd bara blivit mer och mer positiv de senaste åren. Tidigare var det en jämnare 

fördelning sett till attityd och ålderskategorier men nu sticker de yngre ut. Höiden berättar att 

alla konsumentgrupper ska komma i kontakt med Fairtrade oavsett om de vill eller inte. Det 

gäller att få en så stor spridning som möjligt och detta ska de försöka uppnå genom olika 

marknadsföringskampanjer.  

 

Enligt undersökningar som Fairtrade Sverige utför med hjälp av SIFO visade det sig att 65 % 

av befolkningen i Sverige känner till Fairtradesymbolen. Undersökningen utfördes i februari 

2011 och jämför man med en liknande undersökning som gjordes 2006 var de då mellan 20 

och 30 % av befolkningen som kände till märket. Detta kan enligt Höiden bero på det ökade 
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utbudet av Fairtrademärkta varor, fler dokumentärfilmer som handlar om problemen som 

finns, den ökade exponeringen i butiker och ökad uppmärksamhet överlag. Respondenten 

sade även i intervjun att några fall av piratkopiering eller felaktigt användande av varumärket 

inte förekommit i dagsläget. Detta på grund av de kontinuerliga kontroller som utförs och just 

den garanti som märkningen ska innebära för konsumenten. Hela idén med 

Fairtrademärkningen skulle fallera om konsumenten inte skulle kunna lita på organisationen 

och dess märkning.  

 

Det utförs årliga konsumentundersökningar i Sverige men även internationellt sett till 

försäljning och konsumenternas attityd. Sverige brukar ligga bra till i dessa undersökningar 

vid jämförelser mot andra länder. Försäljningen har ökat i Sverige varje år sedan den första 

produkten lanserades under 2007. Detta är enligt den marknadsansvarige en utveckling och 

ingen trend. Konsumenterna har börjat förstå problemen som finns men även företagen har 

utvecklats positivt. Skillnaden är stor om man tittar till exempelvis 10-15 år tillbaka i tiden. 

Företag har hårdare policys men granskas även mer idag av media och konsumenter. Det är 

den ökade uppmärksamheten som gör skillnad och därför vill Fairtrade Sverige sprida så pass 

mycket information som möjligt.  

 

För att sprida information finns det till exempel 40 stycken ”Fairtrade City” i Sverige vilket är 

en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Diplomeringen ska 

leda till ökad motivation, ökad informationsspridning till kommunens invånare och till en 

ständig utveckling. Diplomeringen har funnits i England sedan år 2000, i Sverige sedan år 

2006, och det finns idag över 800 ”Fairtrade City” – diplomerade kommuner runt om i 

Europa.  

 

Fairtrade Sveriges målgrupp är som sagt övergripande alla människor i Sverige men det finns 

vissa svårigheter med att ha en så pass bred målgrupp menar Höiden. Därför har Fairtrade 

Sverige först och främst efter, den allmänna massan, bestämt sig för att rikta in sig på 

kvinnor. De har inte några riktade eller speciellt utformade annonser för att nå kvinnorna utan 

de väljer istället att placera och visa sina annonser i exempelvis tidningar och magasin som de 

vet att kvinnor läser.  

 

Fairtrade Sverige använder sig inte av någon sorts ”slogan” eller dylikt som de försöker 

förmedla utan de satsar istället på att visa att även den enskilda individen kan göra skillnad. 
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Bara genom att ändra några av sina dagliga köpbeslut kan göra stor skillnad i det långa loppet.  

Det är här som Fairtrade Sverige med sina informationskampanjer ska ge konsumenterna den 

kunskap och information som krävs för att ändrat beteendet. Höiden säger att konsumenter 

inte alltid känner till vad Fairtrade Sveriges syfte är men att det är upp till Fairtrade Sverige 

att informera. 

 

Man kan inte kräva för mycket av konsumenten, men med ökad kännedom  

och kunskap ökar efterfrågan och därmed försäljningen.  

– Ola Höiden, Fairtrade Sverige 

 

Att informera och ge kunskap är en pågående process och det kommer hela tiden nya 

potentiella kunder, marknader. Individer kan även ingå i olika målgrupper beroende på 

exempelvis ålder och man får inte glömma bort att dagens barn snart igår i målgruppen unga 

människor inom en snar framtid. 

 

Fairtrade Sveriges mål är att öka utbudet, efterfrågan och kännedomen om Fairtrade. Deras 

vision är att världshandeln ska bli mer rättvis på lång sikt. De kärnvärden som organisationen 

lever efter är: tonläge, trovärdighet, optimism och handlingskraft. De vill även vara 

inspirerande och utmanande på ett positivt sätt. De vill vara sanningsenliga och inte 

överdriva. Det är viktigt att informationen och det som organisationen förmedlar blir rätt till 

alla konsumentgrupper. Det gäller att se till vad som fungerar eller inte fungerar.  

 

En Fairtrademärkt vara är inte helt perfekt men däremot blir det 

bättre – odlaren blir inte rik bara för att det är Fairtrade  

– Ola Höiden, Fairtrade Sverige 

 

Då det vid intervjutillfället talades om värde och mervärde berättade Höiden om att själva 

mervärdet av de Fairtrademärkta produkterna ges i form av en känsla. En känsla där 

konsumenten ska uppleva att denna gjort en god gärning. Tidigare var Fairtrade Sverige mer 

inriktat på att vara informativa, nu vill de istället vara inspirerande och arbetar därför mer med 

känslor. Trots det vill de inte visa några ”gråtande barn” eller spela på dåligt samvete, utan de 

vill visa att alla gemensamt kan hjälpas åt. Organisationen vill visa på hur bra det kan bli och 

just denna strategi tror de ökar deras trovärdighet och deras långsiktiga relationer till 

konsumenter och företagare. För att mäta effekten av sina marknadsföringsåtgärder har de 
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inom organisationen interna utvärderingsmöten efter genomförda kampanjer. De utvärderar 

även hur kampanjerna fungerat bland konsumenterna från år till år. Ett exempel på en 

kampanj är den som användes vid lanseringen av den nya produktgruppen trä, då Fairtrade 

Sverige valde att presentera produkten under Almedalsveckan.  

 

I slutet av intervjun diskuterades mer specifika saker som kan göras för att uppmärksamma 

Fairtrademärkningen ännu mer. Höiden gav några exempel på lyckade kampanjer i England. 

Där har vissa matkedjor helt uteslutit vissa icke-Fairtrademärkta produkter som till exempel 

bananer, kaffe och te.  Detta har gjort att försäljningen av Fairtrademärkta varor ökat markant. 

Företagen har makten att kunna ändra konsumenternas köpbeteende och beteendemönster. 

Företagen har även ett ansvar menar Höiden. Dagligvaruhandeln och matkedjorna i Sverige 

måste därför gå i första ledet. Så länge det finns två sorters produkter kan man alltid välja det 

icke-Fairtrademärkta, som också är det lite billigare alternativet. Eftersom det endast är några 

få procent av den totala försäljningen som är Fairtrademärkt är det också företagens insatser 

som behövs för ökade försäljningsvolymer.  

 

Fairtrademärkta klädesplagg är en relativt ny produktgrupp med låg försäljning. Däremot 

finns det en stor potential i just kläder. Det finns även exempel på företag som anammat 

Fairtrade såsom Jack & Jones och JYSK, med en klädkollektion respektive en grupp med 

Fairtrademärkta textiler.  

 

Analys 

 

På frågan om hur ofta respondenterna handlar kläder går det tydligt att se att kvinnor i högre 

utsträckning än män handlar kläder mer ofta. Som nämns tidigare kan även diagram två 

involveras för att visa att männen inte handlar lika ofta som kvinnorna men till ett högre 

belopp per köptillfälle. 

 

Det övertygande svaret, om vilken butikskedja som respondenterna handlar mest hos, visar att 

H & M är en väldigt dominerande aktör inom klädbranschen. Svaret visar vilken makt och 

vilket inflytande som ett företag kan ha. Detta visar att de stora butikskedjorna och då 

framförallt H & M har en viktig uppgift att gå i bräschen för Fairtrademärkningen och dess 

utbud. De har den storlek och det inflytande i sitt företag som krävs för att få konsumenterna 
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att handla Fairtrademärkt. Precis som den marknadsansvarige på Fairtrade sa i intervjun så har 

flera butiker i England inom vissa produktgrupper börjat erbjuda endast Fairtrademärkta 

varor. Här kan exempelvis bananer nämnas vilket tack vare uteslutningen gav en ökning av 

försäljningen av Fairtrademärkta bananer som naturlig följd. Så länge det finns alternativ till 

Fairtrade finns det alltid en risk för att konsumenten väljer det andra och oftast billigare 

alternativet. Att inom klädbranschen med kampanjer eller vissa produktgrupper endast 

erbjuda klädesplagg märkta med Fairtrade skulle precis som i England den Fairtrademärkta 

försäljningen öka markant. 

 

På enkätfrågan: ”Tänker du på varans ursprung vid klädköp?” går det att dra slutsatsen att 

Fairtrade Sverige måste göra konsumenterna uppmärksamma på varans ursprung. Det är som 

representanten på Fairtrade Sverige säger: inte bara upp till konsumenten att ha ansvar för att 

Fairtrademärkta varor ska köpas. Han beskriver vidare att konsumenter har en relativt dålig 

kunskapsnivå. Fairtrade-organisationerna och däribland Fairtrade Sverige har därför ansvaret 

för att informera och framförallt ge rätt sorts information till konsumenterna angående 

exempelvis varors ursprung och missförhållanden. I intervjun diskuterades även problemet 

med att konsumenter inte känner till de orättvisor som finns i andra länder. Därmed kan man 

ställa sig frågan ifall konsumenterna inte handlar Fairtrademärkta produkter på grund av att de 

inte får tillräcklig information om problemen som finns?  

 

det man inte ser, det lider man inte av – Ola Höiden, Fairtrade Sverige 

 

Resultatet angående kännedomen om märkningen Fairtrade ger mer en fråga än ett svar. Om 

det nu är så många respondenter som uppger att de känner till märkningen Fairtrade, hela 79 

%, är då frågan varför inte fler väljer att handla Fairtrademärkt. Då det är så många som 

känner till märkningen verkar det som att antingen inte Fairtrade Sverige når ut med sitt 

budskap eller att respondenterna genom andra aktiva val: ekonomiska, informationsmässiga, 

utbudsmässiga eller av principskäl inte väljer Fairtrademärkta produkter. Detta visar att 

Fairtrade Sverige måste genomföra omfattande undersökningar för att hitta de rätta orsakerna 

till problemet. Genom omfattande undersökningar kan problemområden och informationsgap 

hittas. Justeringar för att bättre kunna nå ut till konsumenterna kan då genomföras. Om det 

exempelvis handlar om attitydfrågor eller konsumenternas ekonomiska aspekt, ska detta 

antingen tas med i beräkningarna eller förkastas, vid framtagandet av marknadsföring och 

informationskampanjer. 
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På frågan som gäller intresset av Fairtrade-kläder ser man fortfarande att konsumenterna inte 

vet innebörden av själva begreppet Fairtrade. De känner till märkningen, som kan liknas vid 

att känna till ett varumärke, men själva innebörden och vad Fairtrademärkningen står för och 

vad som händer då man köper en Fairtrademärkt produkt saknas. Återigen kan det relateras 

till citatet ovan och säga att konsumenterna inte ser hela problemet. Hela 66 % av 

respondenterna vet inte ens var de kan köpa Fairtrademärkta kläder. Detta tyder på att 

Fairtrade Sverige måste öka tillgängligheten och med informationskampanjer ge konkreta 

exempel på var kläderna kan inhandlas. En ökad tillgänglighet är dessutom något som 

respondenterna efterfrågat så genom att matcha efterfrågan skulle försäljningen kunna ökas på 

detta sätt. 

 

Då fråga åtta visade att hela 96 % av de tillfrågade inte har handlat Fairtrademärkta kläder 

beror det troligtvis på att de inte har den kunskap eller information som krävs för att aktivt 

göra ett sådant köpbeslut. Det gäller att Fairtrade Sverige ger sådan sorts information till 

konsumenterna, och de blivande konsumenterna, så att de förstår att även den enskilda 

individen kan göra skillnad i att ändra sitt köpbeteende eller köpmönster. 

 

Då Fairtrademärkta kläder enligt Ola Höiden, marknadsansvarig på Fairtrade Sverige, är en 

relativt ny produktgrupp kan detta ligga till grund för att kännedomen är så pass låg på frågan 

om huruvida prisnivån ligger på en bra nivå eller inte. 75 % av de tillfrågade svarade att de 

inte vet. Höiden sa att det finns en stor potential för kläder men att produktgruppen är 

tämligen ny och detta kan ligga till grund för att kännedomen är så pass låg. Det är därför 

återigen viktigt med mer marknadsföring och informationskampanjer om att det nu finns 

Fairtrademärkta kläder och vilka inköpsställen som finns.  

 

För att gå vidare med frågan som handlar om privatekonomin ställt mot inköp av 

Fairtrademärkta kläder, visar svaren på denna fråga återigen att konsumenternas inställning 

till Fairtrademärkningen måste ändras. Fairtrade Sverige måste med information och 

marknadsföring måste visa att det är en god gärning som utförs av konsumenten. Det är denna 

typ av mervärde som Fairtrade kan förmedla då själva produkten egentligen bara är en länk 

för informationsförmedling. Det ska vara den goda gärningen som ligger i fokus vid köp. Det 

vill säga inte hur mycket mer en Fairtrademärkt produkt gentemot en icke-Fairtrademärkt 

produkt kostar. Denna typ av förbindelse, där Fairtrade måste bygga en sorts relation mellan 
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konsumenten och varumärket Fairtrade är en viktig framtida del för att få fram rätt inställning 

gentemot märkningen på marknaden. 

 

Höiden säger att Fairtrade Sverige inte utformar sin marknadsföring eller sina annonser efter 

målgruppen kvinnor. Däremot publicerar de reklam och annonser i exempelvis tidningar som 

de vet att kvinnor läser. Detta gör Fairtrade då det i deras egna undersökningar visats att 

kvinnor är mer positivt inställda till Fairtrade och därmed en köpstark konsumentgrupp. Detta 

visas tydligt i frågan om hur mycket högre pris som anses acceptabelt ifall ett klädesplagg är 

Fairtrademärkt eller inte. Eftersom flera kvinnor än män säger sig vara beredda på att betala 

ett högre pris på ett Fairtrademärkt klädesplagg, visas det att kvinnornas intresse av Fairtrade 

är högre än männens. Detta är en tydlig konsekvens av den lyckade marknadssatsning som 

utförts att organisationen. 

 

Nästa fråga handlade om vad Fairtrade Sverige måste göra för att respondenterna ska köpa 

kläder märkta med Fairtrademärkt bomull. I svaren syns ett ytterligare tecken på att 

tillgängligheten och marknadsföringen måste bli mer omfattande. Det måste även bli mer 

tydligt om var de Fairtrademärkta produkterna finns och vilka inköpsställen som man som 

blivande konsument kan vända sig till. Respondenterna själva väljer att på en frivillig 

enkätundersökning ge sina bästa tips till Fairtrade Sverige. Dessa förslag handlade bland 

annat om ökad marknadsföring, ökad tillgänglighet och ökade samarbeten med klädföretag 

och designers. Dessa förslag bör man på Fairtrade Sverige utveckla och ta tillvara på. 

 

De speciellt framträdande som kom fram under intervjun med Ola Höiden, den 

marknadsansvarige på Fairtrade Sverige, var bland annat att speciellt unga människor i 

Sverige idag redan nu har en bra attityd till Fairtrade. Då det tidigare varit en jämnare 

fördelning mellan olika ålderskategorier sticker nu de yngre ut ur mängden i de årliga 

undersökningarna som organisationen utför. Sett till hela befolkningen är det ca 65 % som 

känner till symbolen för Fairtrademärkta produkter. 

  

Fairtrade Sverige har egentligen hela Sveriges befolkning som målgrupp. Men då det är svårt 

att ha en så bred massa att rikta sig till, har man valt att koncentrera sig på landets kvinnor. 

Organisationen har inte några speciella annonser till denna målgrupp utan satsar främst på att 

synas i tidningar som de vet har kvinnor som målgrupp.  
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Sverige ligger internationellt bra till vad gäller försäljning och vad det gäller konsumenternas 

attityd till Fairtrade. Att försäljningen ökat sedan den första produkten 2007 är en utveckling 

och inte någon sorts trend enligt Höiden. Det gäller att synas överallt och det finns alltid en 

informationstext på varorna som är Fairtrademärkta.   

 

Fairtrade Sverige satsar på att visa att den enskilda individen kan göra skillnad genom att 

ändra delar av sitt köpbeteende. Att informera och att ge kunskap är en pågående process.  

 

Fairtrademärkta kläder är en relativt ny produktgrupp och har för tillfället en låg försäljning. 

Produktgruppen har trots den låga försäljningen enligt intervjurespondenten en stor potential. 

Han tror att Sveriges företag måste gå i första ledet för att få in Fairtrademärkta varor i 

butikerna. Att även utesluta icke-Fairtrademärkta produkter på sina håll skulle hjälpa 

försäljningen ännu mer.  
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Sammanfattande analys och slutsats 

 

Hur stor är kännedomen angående Fairtrademärkta klädesplagg bland studenter 20-30 

år på Södertörns högskola? 

 

I uppsatsen har det tagits upp ett antal teorier om relationsmarknadsföring, involvering, värde, 

totalkommunikation, förändringsanalys och varumärkesskapande. Syftet för studien var bland 

annat att med en omfattande enkätundersökning visa vilken kännedom och vilket intresse som 

finns hos studenter mellan 20-30 år på Södertörns högskola, inom området Fairtrade och 

kläder. Studien skulle även ge en övergripande bild av hur man inom området Fairtrade och 

kläder, kan öka medvetenheten, försäljningen samt kännedomen hos konsumenterna och 

framförallt hos studerande mellan 20-30 år.  

 

Två månader efter att uppsatsen började skrivas går det att se flera saker. I resultatet angående 

kännedomen av Fairtrademärkningen kan man i resultatet se att cirka 79 % av respondenterna 

känner till märkningen. Detta kan relateras till de egna siffror som Fairtrade Sverige har tagit 

fram med hjälp av Sifo-undersökningar, där 65 % av den Svenska befolkningen kände till 

märkningen i februari 2011. 

 

En slutsats av ovanstående är då att Fairtrade lyckats bra med att få fram själva 

Fairtrademärkningen och till unga människor, däribland studenter på Södertörn högskola 

mellan 20 och 30 år. Enligt Ola Höiden, den marknadsansvarige på Fairtrade Sverige, är 

kännedomen bland den yngre befolkningen något högre än för övriga grupper. Detta visas 

tydligt i undersökningen. 

 

Att reklamen och annonseringen för Fairtrade försökts placeras i tidningar som har 

målgruppen kvinnor visas också tydligt i undersökningen. Bland respondenterna var det på 

alla frågor kvinnorna som var mer positivt inställda till Fairtrade jämfört med männen. 

Kvinnorna: 

 

 Var mer benägna att acceptera en större prisskillnad på ett Fairtrademärkt klädesplagg 

gentemot ett icke-Fairtrademärkt klädesplagg.  

 Kvinnorna kände även till märkningen Fairtrade i större utsträckning än männen.  
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 Kvinnorna tänkte mer på klädernas ursprung vid klädinköp än männen.  

 Kvinnorna kände i högre utsträckning till butiker som säljer Fairtrademärkta kläder i 

jämförelser med männen.   

Sist men inte minst var även kvinnorna överlag mer intresserade av Fairtrademärkta kläder. 

 

Vilka mål finns hos organisationen Fairtrade Sverige och vilken efterfrågan finns det 

hos studenter mellan 20-30 år på Södertörns högskola gällande Fairtrademärkta 

produkter? 

 

De mål som Fairtrade strävar efter att uppnå är att få en större efterfrågan och ett större utbud 

av Fairtrademärkta varor samt att öka kännedomen om Fairtrade. De vill egentligen att alla 

konsumentgrupper ska komma i kontakt med Fairtrade oavsett om de vill eller inte. Det som 

organisationen vill förmedla är att även den enskilda individen kan göra skillnad. Genom att 

ändra invanda mönster och köpbeslut kan stora förändringar uppnås. Förändringar som kan 

göra stor skillnad för människor. Att se dagens problem och att göra något åt dessa problem är 

en nödvändighet. De flesta människor behöver se konkreta exempel för att kunna se och 

uppfatta problem och missförhållanden som inte syns eller finns i dennes närhet. Genom ökad 

informationsspridning skulle den positiva utvecklingen fortsätta sprida sig som ringar på 

vattnet. Information som redan efterfrågas, vilket kan utläsas från enkätundersökningen.  

 

Enligt enkätundersökningen finns det ett intresse av Fairtrademärkta klädesplagg. Det som 

avspeglas är dock den brist på information som verkar finnas. Många av respondenterna har 

genom enkätsvaren visat att de inte känner till Fairtrademärkta klädesplagg och svaret ”vet ej” 

har ibland varit ett frekvent använt alternativ. Detta visar att dels att det finns en efterfrågan 

hos studenterna men också att det fortfarande finns en obearbetad grupp, fast med potential.  

 

När det kommer till kännedomen om prisnivån på Fairtrademärkta kläder var det 75 % av 

respondenterna som inte kunde ta någon ställning. Här kan bristen på information och 

tillgängligheten vara den stora orsaken. Många tror även att privatekonomin har en avgörande 

roll. Detta trots att många inte har erfarenhet av Fairtrademärkta kläder eller butiker som har 

detta i sitt utbud.  
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Under intervjun med Ola Höiden, marknadsansvarig på Fairtrade Sveriges, nämns ordet 

kunskap flera gånger om.  Han menar att det går att motverka problemen om man utbildar de 

inblandade. Kunden har enligt honom en för lågkunskapsnivå vad gäller Fairtrade. Detta visas 

också i enkätundersökningen. Företag som säljer Fairtrademärkta kläder bör därför utbilda sin 

personal så att de även kan informera sina kunder. Om kunden vet varför ett plagg är dyrare 

än ett annat, kan denne med denna vetskap också kunna göra ett annat val än idag.  

 

Vad bör Fairtrade Sverige göra för att öka medvetenheten om Fairtrademärkta 

produkter hos konsumenterna? 

 

För att öka medvetenheten hos sina konsumenter krävs det ökad marknadsföring och ökade 

informationsinsatser. Den marknadsansvarige på Fairtrade Sverige säger själv att de vill synas 

på så många ställen som möjligt. Detta är en bra utgångspunkt och uppenbarligen har de 

lyckats tämligen bra med detta. Ökad marknadsföring och informationsinsatser angående 

tillgänglighet och utbud efterfrågas även av respondenterna.  

 

Utifrån enkätundersökningen befästs de uppgifter som Fairtrade redan har om att unga 

människor och särkilt kvinnor är en stor potentiell målgrupp. Därför bör organisationen även 

fortsättningsvis satsa på marknadsföring gentemot just kvinnor och unga personer.  

 

Denna åtgärd är naturligtvis inte allt. Det krävs som både Höiden och enkätundersökningens 

respondenter efterfrågat även ökade samarbeten med företag. Det är företagen som har den 

storlek och det inflytande som krävs för att ändra ett invant köpbeteende hos konsumenterna. 

Landets företag har ett ansvar och måste gå i första ledet och exempelvis skulle icke-

Fairtrademärkta varor uteslutas på sina håll för att konsumenten inte ska ha för många 

alternativ. Ola Höiden på Fairtrade Sverige sade att så länge det finns två sorter av en viss 

produkt, en märkt med Fairtrade och en som inte är märkt med Fairtrade, finns alltid risk för 

att konsumenten väljer den utan märkning. Genom att konsumenterna endast ges en viss 

möjlighet, eller åtminstone ges konkurrenskraftiga alternativ, påverkas de till nya vanor, 

vilket är det som krävs för ökad medvetenhet.  

 

Ett slags drömscenario för Fairtrademärkta kläder är att Fairtrade Sverige genom ett 

samarbete med H & M kunde få den samarbetsrelation och uppmärksamhet som behövs i 

framtiden. 45 % av respondenterna handlar mestadels sina kläder på H & M och detta visar 
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vilket inflytande detta företag har. Därför skulle detta inflytande kunna vara till stor nytta för 

att påverka den framtida marknaden. Att göra Fairtrademärkta kläder till en naturlig del i 

klädföretagens sortiment och konsumenternas garderober, skulle totalt förvandla 

klädesindustrin och dessa olika underleverantörer och producenters förutsättningar. 

 

Dagens konsumenter efterfrågar ökat ansvar hos företag. Samhället i stort efterfrågar bland 

annat hållbar utveckling, ekologiskt tänkande och ansvarstagande, så kallad CSR. Genom att 

företagen tar sitt ansvar byggs även relationer till kunder och det utvecklas ett starkare band 

dem emellan. Börjar konsumenten och producenten att sitt ansvar kommer det att smitta av 

sig till omgivningen. Det blir en sorts ny standard. Om klädföretagen dessutom ställer hårdare 

krav på sina leverantörer kommer en betydlig förbättring att ske. Det är även viktigt att med 

jämna mellanrum göra kontroller av leverantörer och varornas ursprung och märkning. Goda 

leverantörsrelationer är alltid att föredra i alla branscher och därför bör inte klädbranschen 

vara något undantag.  

 

För att ytterligare öka konsumenternas relationer, till Fairtrademärkta produkter överlag, bör 

Fairtrade fortsätta att använda produkterna som en intresseväckare för att stärka sitt 

varumärke. Att med produkternas hjälp öppna konsumenternas ögon gällande Fairtrade och 

därmed se produkten som en ”informationsförmedlare”. Konsumenterna ska i sina val välja 

Fairtrademärkt, oavsett vilken produkt det är. Därför kan man säga att själva produkten inte 

ska spela så stor roll i en konsuments val. Genom att förmedla den goda gärningen som en 

konsument står för vid köp av en Fairtrademärkt produkt, blir det även lättare att försvara 

priset på produkterna. Enkätundersökningens respondenter trodde att privatekonomin spelade 

stor roll eller ganska stor roll vid köpbesluten. Därför är det bättre att höja statusen på 

Fairtrademärkta varor, vilket kan göras genom diverse informationssatsningar.  

 

Det är viktigt att genom bestående relationer kunna göra konsumenterna involverade i sina 

köp. Dessa relationer kan få dem att välja Fairtrademärkta varor. Från att ha varit ett tämligen 

enkelt klädesplagg och en låginvolverad vara, förvandlas plötsligt klädesplagget till en 

höginvolverad vara, genom att relationer skapas med konsumenterna. Relationer som bygger 

på ömsesidigt förtroende, den goda gärningen och informationsutbyte.  
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Figur 2. Relationsskapande 

 

Modellen ovan visar övergripande hur relationer bör skapas mellan de olika aktörerna som 

finns i området Fairtrade och kläder. Fairtrade Sverige har det övergripande ansvaret att skapa 

och bevara relationer. Deras mål blir att i form av en gemensam process försöka pussla ihop 

alla de relationer, samarbeten och värdeskapande processer som behövs. Det som tydligt syns 

i modellen är vilken stor del som klädföretagen har och att många relationer går mot eller 

genom dessa företag.  

 

Det genomgående temat för alla relationer i modellen är varumärket Fairtrade och den 

gemensamma visionen om att göra världen till en bättre plats. De gemensamma relationerna 

bygger tillsammans upp ett nätverk som krävs för att man tillsammans ska kunna skapa och 

bevara det gemensamma värdet för företag, organisationer, och konsumenter 

 

Alla parter i modellen ska känna till varandra. Likt ett projekt ska alla involverade aktörer 

arbeta tillsammans och förstå varandras mål och behov. Kommunikationen är en väsentlig 
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del, liksom allas gemensamma värdegrund, för att det ska gå att få en fungerande process och 

fungerande totalkommunikation. 

Fairtrade Sverige bör tillföra projektet olika mål och delmål som de sedan ska följa upp med 

undersökningar och feedback. Uppföljningar i form av förändringsanalyser är ett måste för att 

se om alla involverade parter tillsammans arbetar mot de egna respektive för projektet 

gemensamma uppsatta målen. Det är även viktigt att alla parter får vara med och påverka i 

form av en process. Detta på grund av att olika organisationer, konsumenter och företag kan 

ha olika syn på projektet, marknaden eller målen. Men för att få fram det bästa resultatet 

måste alla parter få vara en del av projektet och för att skapa en gemensam framtidssyn måste 

alla parter få vara med och säga sitt. 

 

Avslutande kommentar 

 

Det är inte lätt att på en marknad, som just Fairtrade Sverige har, bara se produkten som något 

som ska säljas och exponeras. Det handlar om så mycket mer än bara själva köpet då det även 

handlar om: värden, relationer och människors samveten. Det gäller att vara öppen för att det 

inte alltid går att se på ett problem endast med marknadsförares ögon. Ibland måste man för 

bästa reslutat och för bättre helhetsuppfattning, även låna ett par glasögon från exempelvis 

beteendevetare, sociologer eller psykologer. Kläder har och kommer alltid att påverka många 

människors liv och därför är våra egna val som konsumenter väldigt betydelsefulla. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag – Marknadsansvarig, Fairtrade Sverige 

 

Frågor: 

 

1. Vad har ni för ”affärsidé” och vilka är era kärnvärden och mål? 

2. Hur vill ni att marknaden och era kunder ska uppleva organisationen och produkterna? 

3. Vad är mervärde för er och hur vill ni bygga relationer till era kunder? 

4. Hur jobbar ni med feedback, förändringar och utveckling internt och externt? 

5. Vad vill ni förmedla till morgondagens marknad? 

6. Vad innebär etisk handel för er? 

7. Hur många känner till er? 

8. Hur finansieras Fairtrade? 

9. Vilka strategier finns det för att hantera en osäker efterfrågan? 

10. Hur mycket vet ni själva om produkterna?  

11. Bestämmer ni själva vad som ska säljas? 

12. Har ni stött på några problem? 

13. Vad behöver förändras på marknaden eller i er organisation? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning Fairtrade och kläder, C- uppsats i Företagsekonomi 

 

Ålder: ___________   Kön: Man □ Kvinna □ 

 

Läser denna termin (kurs/prog.):  ______ Antal terminer du har läst totalt: __ 

 
Fairtrade är en oberoende   - Barnarbete och diskriminering motverkas 

produktmärkning samt en garanti för att  - Demokratin främjas 

en produkt uppfyller internationella  - Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas  

Fairtrade-kriterier. 

  

Hur ofta handlar du kläder?  Varje månad □      Varannan månad □  Mer sällan □ 

Hur mycket pengar lägger du på kläder      0-500 kr □            501-1000 kr □            1001 kr < □  

per köptillfälle? 

Hos vilken butikskedja handlar du mest? Svar: ____________   Vet ej □ 

Tänker du på varans ursprung vid klädköp?   Ja □   Nej □  Vet ej □ 

Känner du till märkningen Fairtrade?      Ja □   Nej □  Vet ej □ 

Är du intresserad av Fairtrade-kläder?    Ja □   Nej □  Vet ej □ 

Känner du till någon butik som säljer    Ja □   Nej □  Vet ej □  

Fairtrade-kläder? 

 

Har du handlat Fairtrade-kläder? Om ja, vilka plagg: __________________         Nej □ 

 

Vad tycker du om prisnivån För billiga □          Billiga □              Rätt prisnivå □ 

på Fairtrade-kläder?  Dyra □          För dyra □          Vet ej □ 

 

Vilken roll tror du att privatekonomin    Stor roll □ Ganska stor roll □  Varken stor eller liten □ 

spelar då människor handlar         Ganska liten roll □        Liten roll □         Vet ej □ 

Fairtrade-kläder? 

 

Hur mycket högre pris anser du vara   

acceptabelt  ifall ett klädesplagg är  0-15 % □         16-30 % □         31 % < □     Vet ej □ 

Fairtrademärkt eller inte?  

 

Vad kan Fairtrade-organisationerna Svar: ______________________________________ 

göra för att just DU ska köpa kläder  ___________________________________________ 

märkta med Fairtrade?  ___________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 

 

Figur 3. Hur ofta handlar du kläder? 

 

 

Figur 4. Hur mycket pengar lägger du på kläder vid varje köptillfälle? 

 

 

Figur 5. Hos vilken butikskedja handlar du mest? 
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Figur 6. Tänker du på varans ursprung vid klädköp? 

 

Figur 7. Känner du till märkningen Fairtrade? 

 

Figur 8. Är du intresserad av Fairtrade-kläder? 
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Figur 9. Känner du till någon butik som säljer Fairtrade-kläder? 

 

Figur 10. Har du handlat Fairtrade-kläder? 

 

Figur 11. Vad tycker du om prisnivån på Fairtrade-kläder? 
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Figur 12. Vilken roll tror du att privatekonomin spelar då människor handlar Fairtrade-kläder? 

 

Figur 13. Hur mycket högre pris anser du vara acceptabelt ifall ett klädesplagg är Fairtrademärkt eller inte? 

 

Figur 14. Vad kan Fairtrade-organisationerna göra för att just DU ska köpa kläder märkta med Fairtrade? 

0

10

20

30

40

Liten roll Ganska 
liten roll

Varken 
stor eller 

liten 

Ganska 
stor roll

Stor roll Vet ej Ej svarat

0

15
9

37

13

24

20
4 4

35 32
25

00

8 6

36

25 25

1A
n

d
e

l (
%

)

10. Vilken roll tror du att privatekonomin spelar 
då människor handlar Fairtrade-kläder?

Män

Kvinnor

Totalt

0

10

20

30

40

50

0-15 % 16-30 % 31 % < Vet ej

39

26

4

30
24

20
15

41

30
22

11

37

A
n

d
e

l (
%

)

11. Hur mycket högre pris anser du vara 
acceptabelt ifall ett klädesplagg är 

Fairtrademärkt eller inte? 

Män

Kvinnor

Totalt

0
10
20
30
40 30

17
9 11

7 7

20
25

37

5
11

4 5
12

27 30

7 11
5 6

15

A
n

d
e

l (
%

)

12. Vad kan Fairtrade-organisationerna göra för 
att just DU ska köpa kläder märkta med 

Fairtrade? 

Män

Kvinnor

Totalt



51 

 

Bilaga 4 

Intervju med marknadsansvarig, Fairtrade Sverige 

 

Vad har ni för ”affärsidé” och vilka är era kärnvärden och mål? 

Tonläge, trovärdighet, optimism, handlingskraft och även utmanande – att våga men på ett 

positivt sätt, inspirerande och resultatorienterat. Det är viktigt att värdet blir rätt mot alla 

konsumentgrupper. Vi vill vara sanningsenliga och inte överdriva, det gäller att se till vad 

som funkar och inte. En Fairtradeprodukt är inte helt perfekt, men däremot blir det bättre för 

odlare – men odlaren blir inte rik bara för att det är Fairtrade. Allt som inte är Fairtrade är inte 

dåligt utan det finns bra leverantörer och producenter. 

Mål – öka utbudet, efterfrågan och kännedomen om Fairtrade. Vision – att världshandeln ska 

bli mer rättvis. Fairtrade strävar efter att fler producenter ska bli certifierade och att det ska 

ske en positiv utveckling.  Man kan inte kräva för mycket av konsumenten. Men kännedom 

och kunskap ökar efterfrågan och därmed försäljningen.  

Fairtrade vill visa det positiva och inte exempelvis gråtande barn. Vi vill visa på hur bra det 

blir och kan bli för andra. Vill inte spela på dåligt samvete utan vi vill visa att vi gemensamt 

kan hjälpas. Fairtrade är ingen biståndsorganisation.  

Målgrupper – övergripande alla men det är svårt att ha en sådan pass bred målgrupp. Först 

och främst riktar vi in oss på kvinnor. Vi har inte riktade annonser men placerar däremot 

annonserna i tidningar som kvinnor läser.  Man måste nå ut till den stora massan med en så 

stor spridning som möjligt. 

Slogan finns ej men det är ett sätt att göra skillnad i sina dagliga köpbeslut. Man kan påverka 

även som individ.  

Hur vill ni att marknaden och era kunder ska uppleva organisationen och produkterna?  

Angående Fairtrade-kläder så är det bomullen från Fairtrade-kläderna som är Fairtrademärkt 

och inte kläderna i sig. Det görs kontroller av bomullsodlingen. Fairtrade riktar in sig på 

första ledet och det ska innehålla Fairtrade-certifierad bomull. Det görs däremot en kontroll av 

hela kedjan och det finns flera olika sorters certifieringar som t.ex. ISO-krav. Det finns en 

organisation som heter Flow-cert som är ett oberoende kontrollorgan. Hela ledet ska vara 

godkänt och det finns som sagt andra typer av certifieringar än Fairtrade som t.ex. ISO och 
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miljöcertifieringar. Fairtrade organisationerna har full kontroll på märkesanvändningen och 

inte fall av piratkopiering har upptäckts. Fairtrademärket är en garanti för konsumenten för 

arbetarnas goda villkor och det är viktigt hur märket används.  

Vad är mervärde för er och hur vill ni bygga relationer till era kunder? 

Bra arbets- och levnadsvillkor – en positiv känsla och att man gör skillnad. Det finns pins, 

Fairtrade finns på Facebook och det finns även ambassadörer. Fairtrade välkomnar 

engagemang och medlemmar. Vid köp finns det alltid en text på produkten som ger en form 

av mervärde. Varumärket ska förknippas med att alla kan vara del av det och trovärdighet. 

Så mervärde ges i form av en känsla av att man gjort en god gärning. Emotionell ställt mot 

rationell – Fairtrade måste kopplas till trovärdighet och de långsiktiga relationerna. Förut var 

vi informativa men nu är vi inspirerande med känslor. 

Hur jobbar ni med feedback, förändringar och utveckling internt och externt?  

Feedback för Sverige - vi tar alltid tillvara på feedback. Det görs även en årlig 

konsumentundersökning i Sverige men även internationellt där Sverige ställs mot andra 

länder angående attityd och försäljning. Sverige ligger bra till i försäljningsresultat och 

attitydinställning. Det är bra med feedback för att se hur bra man lyckas. Efter varje kampanj 

görs undersökningar och feedback samlas in. Fairtrade får bra feedback via journalister som 

gräver fram saker. Intern planering och utvärderingsmöten för att utvärdera hur kampanjer 

fungerar, från år till år. Fairtrade gör Marknadsföringskampanjerna själva men använder sig 

av reklambyråer för att få hjälp med det grafiska. Fairtrade är duktiga på det opinionsbildande 

arbetet. Vi finns med på exempelvis Almedalsveckan för att lyfta fram specifika produkter 

och i år var den nya produkten Fairtrademärkt trä. 

Hur många känner till er? 

65 % har sett Fairtrademärket enligt en Sifoundersökning som gjordes i februari 2011 jämfört 

med 20-30 % 2006. Detta kan bero på det ökade utbudet, exponeringen i butikerna och fler 

dokumentärfilmer och uppmärksamhet överlag. Det är lättare med utbud idag. Unga 

människor har bra attityd till Fairtrade och det har ökat de senaste åren. Tidigare var det en 

jämnare fördelning över attitydinställningen mellan olika grupper. Nu gör vi annonser och 

”alla konsumentgrupper ska komma i kontakt med Fairtrade oavsett om de vill eller ej”. 
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Hur finansieras Fairtrade? 

Fairtrade Sverige består av två juridiska parter. En förening som dels jobbar med olika 

informationsprojekt som finansieras av Sida och EU-bidrag. Den andra parten är Fairtrade 

Sverige som drivs av LO och Svenska kyrkan. Denna del finansieras av licensavgifterna från 

producenterna men även av att 1-2 % av konsumentprisen går till Fairtrade Sverige. Fairtrade 

är inte så konjunkturkänslig men Fairtrade söker årligen bidrag från sida. 

Vilka strategier finns det för att hantera en osäker efterfrågan? 

Försäljningen har ökat varje år sedan 1:a produkten lanserades 2007. Det är en utveckling och 

ingen trend. Konsumenterna förstår problemet och företagen har sin CSR policy till skillnad 

från 10-15 år sedan. Ökad uppmärksamhet och även satsningar. Företag granskas även mer 

idag. Företag har råkat ut för medias granskningar. Fairtrade vill sprida information och det 

finns bl.a. 40 stycken Fairtrade city där det finns personer som jobbar med mediebevakning.  

Hur mycket vet ni själva om produkterna? Bestämmer ni själva vad som ska säljas? 

Det finns inga krav på butiken då Fairtrade-ansvaret tar slut vid leverantören till butiken. Det 

finns dock andra regler här som gör att det ska regleras på ett bra sätt. Handelskedjan ska vara 

intakt och bra. Fairtrade är en märkning och producenterna, t.ex. Ubunto Cola, satsar själva på 

marknadsföring och sina egna produkter - produktutveckling. De har sina egna målgrupper 

och marknadsföringsstrategier. Sockret är Fairtrademärkt i dessa produkter, t.ex. i 

energidryck. Krav på innehållet – allt som kan vara Fairtrademärkt måste vara det. I t.ex. glass 

och choklad måste ingredienserna såsom socker, kakao och vanilj vara märkta. 

Vad behöver förändras på marknaden eller i er organisation? 

Konsumenter har en dålig kunskapsnivå, men Fairtrade har ansvaret för att informera. Även 

länder och andra organisationer utöver Fairtrade har ett ansvar. Det är svårt att ändra ett 

köpbeteende – det kommer hela tiden nya kunder, marknader och unga. Det finns många 

utmaningar och problem. Dagligvaruhandeln och matkedjorna måste gå i första ledet. T.ex. 

bara sälja Fairtrade-bananer som det har gjorts tester på i England. 

Företagen har makten och de kan ändra konsumenterna. Företagaren har ett ansvar. Finns det 

två sorters bananer så kan man alltid välja det billigare ”icke Fairtrade”-alternativet. Det är 

endast några få procent av den totala försäljningen som är Fairtrade. Det är även olika mellan 

olika länder. Butiken i England har endast Fairtrade-bananer, kaffe och te.  
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Kläder är en ganska ny produktgrupp med låg försäljning. Däremot finns det en stor potential 

med just kläder. Det finns bra exempel på företag som har tagit Fairtrade till sig, såsom Jack 

and Jones, med en klädkollektion som var Fairtrade, och JYSK med olika Fairtrademärkta 

textiler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


