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Sammanfattning 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som verkar för att förbättra förutsättningarna för 

odlare och anställda i utvecklingsländer så att deras arbetsvillkor och levnadsvillkor 

därigenom kan förbättras. Karlstad kommun jobbar aktivt med att föra ut information och 

lyfta upp värdet av de Fairtrade-märkta produkterna i sitt arbete att göra Karlstad till en 

schysstare stad och samtidigt se till att Karlstad blir återdiplomerad som Fairtrade City år för 

år. Syftet med denna uppsats är att visa på hur utbudet av Fairtrade produkter har utvecklats i 

några av Karlstads större livsmedelsaffärer, under de senaste 6 åren, när det kommer till 

antalet produktkategorier. Dessutom är syftet att undersöka karlstadsbornas 

konsumtionsmönster, deras uppfattning och attityd gentemot Fairtrade-märkningen och belysa 

faktorer som påverkar detta.  

För att uppfylla undersökningens syfte har en inventering utförts i de fyra utvalda 

livsmedelsaffärerna och en enkät har delats ut till och besvarats av sextio karlstadsbor. 

Inventeringen har sedan sammanslagits med data från tidigare inventeringar utförda av 

Karlstads kommuns Rådrummet för att skapa en bild av utbudets utveckling. Enkätens resultat 

bearbetades och översattes i tabeller som analyserades för att dra slutsatser kring 

karlstadsbornas attityder och beteenden. 

Resultatet visar att utbudet av Fairtrade har ökat i alla de fyra livsmedelsaffärerna som 

undersökts när det kommer till antalet produktkategorier som nu finns tillgängliga jämfört 

med år 2007. Denna ökning har även uppfattats av karlstadsborna och de flesta tror även på en 

fortsatt ökning. Karlstadsborna verkar vara fullt medvetna om att deras konsumtion påverkar 

andra delar av världen men kopplingen till Fairtrade-märkningen verkar inte vara så självklar 

för alla. Exakt vad Fairtrade står för är inte uppenbart för alla och många uppger själva att de 

skulle vilja ha mer information om märkningen och att produkterna syns tydligare i butik. Det 

tycks även som att det är många socialpsykologiska faktorer som spelar in i karlstadsbornas 

upplevelse av märket. Det verkar finnas en underskattning av den egna kraften att påverka 

positivt genom konsumtion i förhållande till andra konsumenter, detta samtidigt som de flesta 

verkar underskatta andras konsumtion av Fairtrade.  

 

Nyckelord: Fairtrade, Konsumtion, Attityder och beteende, Utbud,  
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Abstract 

Fairtrade is an independent product label that works for the improvement of conditions for 

farmers and workers in developing countries so that their working and living conditions can 

be improved. The municipality of Karlstad is working actively to spread information and 

emphasize the value of Fairtrade products as part of their work to make Karlstad a fairer city 

as they in the meantime ensure that Karlstad is certified as a Fairtrade City every year. The 

purpose of this paper is to show how the range of Fairtrade products has developed over the 

past 6 years in some of the bigger supermarkets of Karlstad when it comes to the number of 

product categories available. In addition, it aims to investigate how the residents of Karlstad 

perceive the Fairtrade label, what their attitudes are towards the label and to shed light upon 

factors that influence this.  

In order to accomplish this, a stocktaking has been conducted in the four selected 

supermarkets and a questionnaire has been distributed to and answered by sixty residents of 

Karlstad. The data from the stocktaking has then been combined with data from previous 

surveys conducted by Rådrummet of the Municipality of Karlstad to create a picture of the 

supply development. The data from the questionnaire results were processed and translated 

into tables that were analyzed to draw conclusions about the attitudes and behaviors of the 

residents of Karlstad. 

The results show that the supply of Fairtrade has increased in all four supermarkets examined 

when it comes to the number of product categories that are now available compared with the 

situation in the year 2007. This increase has also been noticed by the residents of Karlstad and 

most of them also believe in a continued increase. The residents of Karlstad seem to be fully 

aware that their consumption affects other parts of the world, but the link to Fairtrade does not 

seem so obvious to everyone. Exactly what Fairtrade stands for is not clear for everyone, and 

many of them state that they would like more information about the label and that the 

products should be more visible in stores. It also appears that there are many socio- 

psychological factors that play a key role in perception of the brand. Among the residents, 

there seems to be an underestimation of one’s own power to influence positively through 

consumption relative to other consumers, this at the same time as most people seem to 

underestimate others' consumption of Fairtrade. 

Keywords: Fairtrade, Consumption, Attitudes and behavior, Range 
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Förord 

I utförandet av detta arbete har jag fått ovärderlig hjälp och vägledning av både min 

handledare från universitetet Hilde Ibsen och Henric Barkman, min kontaktperson från 

Karlstads kommuns Rådrummet. Det var genom praktikplats på Rådrummet som det först 

uppdagades att en C-uppstats om detta ämne skulle kunna vara till vidare nytta vilket fick mig 

intresserad av samarbetet. Eftersom kommunen sedan ett tag fört ett aktiv arbete med 

Fairtrade kan det alltså vara bra att ha en uppdaterad bild av hur utvecklingen ser ut och vad 

karlstadsborna anser idag, detta för få en tydligare bild av vad man har att jobba med. Ett stort 

tack till Henric som inspirerat och diskuterat enkäten och inventeringens upplägg. Sist skulle 

jag själklart vilja tacka alla deltagare som ställt upp och svarat på enkäten. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Karlstad blev under år 2008 diplomerad som en Fairtrade City. Vad detta innebär är dock inte 

att kommunen i sig blir Fairtrade-märkt eftersom det endast är produkter som har möjligheten 

att bli Fairtrade-certifierade. Fairtrade City diplomeringen är däremot något som delas ut av 

föreningen Fairtrade och om en kommun visar engagemang gentemot etisk konsumtion kan 

kommunen få bli en Fairtrade City genom diplomering. Det finns då vissa kriterier som 

behöver uppfyllas av kommunen för att bli diplomerad och som ska fortsätta att uppfyllas år 

efter år för att behålla diplomeringen. Kriterierna staden ska uppfylla berör således Fairtrade 

handel inom kommunen, exempel på detta är att kontinuerligt arbete ska ske för att säkerställa 

att information sprids och att ett visst utbud av Fairtrade-produkter i caféer, butiker, hotell, 

resturanger och arbetsplatser säkerhetställs. Med andra ord har Karlstad kommun sedan år 

2008 fört ett aktivt och engagerat arbete för att se till att Karlstads konsumenter enkelt ska 

kunna välja produkter som producerats under rättvisa och schyssta förhållanden. Under åren 

har arbetet som bedrivits inom detta område av företag, politiker, organisationer och stadens 

medborgare lett till att Karlstad år 2011 blev utnämnd till Sveriges Fairtrade City huvudstad. 

Detta var den första utnämningen av just Fairtrade City huvudstad i Sverige (Karlstad 

kommun, 2012a). 

Karlstad kommun arbetar aktivt med Fairtrade City genom sitt engagemang i den styrgrupp 

som leder Karlstad Fairtrade City. Hasse Zimmerman, avdelningschef för Rådrummet är 

ordförande och Henrik Barkman, Karlstads Fairtrade City samordnare är styrgruppens 

kontaktperson. Tillsammans med Jerker Bäckström som är upphandlingschef utgör de 

Karlstad kommuns del i styrgruppen. Gruppens huvudsakliga syften är se till att information 

om Fairtrade sprids ut och att samtidigt se till att jobba för att Karlstad ska fortsätta att bli 

diplomerad till Fairtrade City år för år, allt detta för att Karlstad ska bli en schysstare stad. 

Styrgruppen består även av fem representanter från näringslivet, två från utbildningssektorn, 

två från svenska kyrkan, en från lärarförbundet och representanter från de olika 

frivilliggrupperna. Alla medlemmar använder sitt engagemang, sina kontakter och färdigheter 

för att nå ut till Karlstadsborna och uppfylla gruppens syfte (Karlstad, 2012b) 

Fairtrade har inte alltid benämnts som Fairtrade, Rättvisemärkt som märkningen tidigare var 

känd som började under Maj månad år 2010 att använda sitt internationella namn Fairtrade. 
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Märkningen i sig har många innebörder, för det första är det en oberoende produktmärkning 

och för det andra så verkar märket för att odlare och anställda, i utvecklingsländer, ska få 

tillgång till bättre förutsättningar så deras arbetsvillkor kan förbättras och därmed även deras 

levnadsvillkor (Fairtrade, 2013a) 

Fairtrade märkningen har växt fram som svar på att det i vår värld existerar mängder av varor 

och produkter som producerats under oacceptabla förhållanden. Dessa förhållanden är varken 

barmhärtiga emot människan eller miljön där produktionen sker. Ofta handlar dessa 

förhållanden om arbetsmiljö, löner under existensminimum och förekomsten av barnarbete. 

Det har uppskattats att 215 miljoner barn tvingas hjälpa till endast för att hålla upp 

familjeförsörjningen vilket vanligtvis leder till att de inte klarar av eller har tid för skolan. 

Några av orsakerna till att dessa förhållanden råder är subventioner för export, tullhinder och 

prispressandet av produktionen av råvaror vilket utgör basen av handelskedjan. Tyvärr hindrar 

dessa faktorer ofta producenter i utvecklingsländer ifrån att ens börja konkurrera med andra 

aktörer på internationell nivå (Fairtrade, 2013b). 

Det är här Fairtrades vision kommer in. Genom att främja rättvis konsumtion vill man skapa 

en världshandel som vilar på en grund av rättvisa villkor. Producenter i utvecklingsländer ska 

ha en rättvis chans att forma sin egen framtid emot ett hållbar och tryggt varande. Fairtrade 

står med andra ord för en rättvisare och humanare värld för alla, med betoning på alla. För att 

bidra till denna vision kan man som konsument välja produkter med Fairtrade-märkningen. 

Genom att välja Fairtrade bidrar man då till att se till odlare i utvecklingsländer och anställda 

kan verka under rättvisa villkor både på ett ekonomiskt plan och även arbetsmiljömässigt. Ett 

konkret exempel på detta är att ett minimipris för den producerade varan fastställs och att 

detta minimipris överskrider produktionskostaden för varan så att fortsatt produktion kan 

säkerställas, åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett annat exempel på hur Fairtrade 

verkar är den premie som odlarna erhåller. Premien är avsedd för utveckla det lokala 

samhället både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Premien kan därmed vara en väg till 

upprättandet av skolor, bostäder och förbättrad hälsovård. Fairtrade-märkningen står därmed 

för mer än ett förbättrad ekonomisk läge. Fairtrade har ett antal kriterier som understödjer 

hänsyn för miljön under produktion, organisationsrätten, demokrati och att negativa 

företeelser som barnarbete och diskriminering motverkas (Fairtrade, 2013a). 

Idag är utbudet av Fairtrade-produkter i Sveriges butiker brett och hittas även på andra platser 

som säljer mat och något att dricka. Några av de produkter med Fairtrade-märkningen som 
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går att köpa är choklad, kaffe, kakao, drickchoklad, frukt, juice, glass, socker, honung, müsli, 

godis, snacks av olika slag, quinoa, ris, te, rosor, varor som har Fairtrade-certifierad bomull 

inuti, bollar och vin. (Fairtrade, 2013a). 

Dagens samhälle påpekar allt oftare och vill ställa krav på att individer ska ändra på sina 

konsumtionsmönster. Samhällets olika medier, aktörer, utbildningsinstitutioner, frivilligt 

engagerade, gräsrotsorganisationer och regeringen menar på att globala problem som 

klimatförändring och fattigdom blir allt vanligare i världen och att något måste göras. Alla 

dessa institutioner ser den vanliga medborgaren som en avgörande aktör i utvecklingen d.v.s. 

att medborgarnas konsumtion är en avgörande faktor för hur problemen med global fattigdom 

och klimatpåverkan fortskrider. För att motverka den dystra utvecklingen försöker de tidigare 

nämnda institutionerna att uppmuntra medborgarna att konsumera ”rätt”, att handla varor som 

inte har lika stor miljöpåverkan och som aktivt motverkar global fattigdom och orättvisa. 

Tanken är att möjliggöra för samhällets konsumenter att konsumera rätt produkter genom att 

informera dem så de ska kunna göra medvetna och visa val. Svårigheterna som stöts på när 

detta ska genomföras är många och faktum är att konsumtion studerats sedan länge och har då 

ofta konstaterats, av många samhällsvetenskapliga studier, som ett mycket komplext fenomen. 

Ett komplext fenomen som är dynamiskt, beroende av många olika faktorer och som har en 

djup koppling till andra sociala fenomen (Wheeler, 2011). 

Om konsumtionen av Faitrade ska expandera verkar det som att det är många faktorer som 

ska tas med i beräkningen. För att kunna bedriva arbetet med att aktivt försöka få fler 

medborgare att köpa Fairtrade-märkta produkter så behövs en bild av hur det ser ut idag. I det 

aktiva arbete som drivs av Karlstad kommun är det viktigt med en uppdaterad bild av vad som 

finns att jobba med, vilka produkter Karlstads medborgare har tillgång till och hur deras 

nuvarande relation till Fairtrade-märkningen ser ut.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att visa på hur utbudet av Fairtrade-produkter har utvecklats, 

under de senaste 6 åren i några av Karlstads större livsmedelsaffärer, samt att undersöka 

karlstadsbornas upplevelse, beteende och attityd gentemot Fairtrade-märkningen och belysa 

faktorer som påverkar denna relation.  

1.3 Frågeställningar 

 Hur ser utvecklingen av utbudet ut i Karlstad, från år 2007 till 2013, gällande Fairtrade 

i livsmedelsaffärerna Coop Mitticity, ICA Hagahallen, Hemköp och Willys i Våxnäs?  
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 Hur upplever karlstadsborna Fairtrade-märket och dess innebörd idag, hur ser de på 

utbudet och på konsumtionen av Fairtrade-märket? 

 Vad finns det för faktorer som påverkar hur karlstadsborna upplever Fairtrade-

märkningen? 

1.4 Metod  

1.4.1 Inventeringen 

För att besvara den första frågan i frågeställningen har en inventering utformats och utförts, en 

inventering av Fairtrade-produkter som tillsammans med de som gjorts tidigare, av 

Rådrummet, sammanställts för att kunna ge en bild av hur utbudet i de utvalda affärerna har 

förändrats över tid, med fokus på produktkategorier. Inventeringens delen av denna uppsats 

utfördes före enkätundersökningen med tanke på att resultatet påverkade vilka frågor som jag 

ville ställa i enkäten. Inventeringen sköttes av mig själv och en medhjälpare för att öka 

interbedömarreliabiliteten (Bryman 2011). 

Livsmedelsaffärerna är utvalda utifrån resultatet av de tidigare nämnda inventeringarna från 

Rådrummet. De fyra livsmedelsaffärerna med högst utbud av Fairtrade är det affärer som 

valts ut som fokuspunkter och undersökningsobjekt för inventerings delen i denna uppsats.  

Inventeringsmallen utformades utifrån Fairtrades befintliga lista över produktkategorier. 

Några justeringar av kategorierna gjordes tillsammans med Henric Barkman såsom att 

kategorin ”Kakao & choklad” delades och fick sina egna kategorier (se Bilaga 2) De tidigare 

inventeringarna, av Rådrummet, är dock inte utformade på det sätt som i denna studie utan 

majoriteten av dessa anger de exakta produktnamnen som t.ex. alla 8 olika sorters Fairtrade- 

märkt choklad som fanns att köpa på Hemköp år 2007. För att kunna använda informationen i 

dessa inventeringar översattes de in i de kategorier som användes för denna undersökning 

(Fairtrade, 2013c). 

1.4.2 Enkäten 

Undersökningen använder sig av enkät som kvantitativ metod för att besvara den andra och 

tredje frågan i frågeställningen. Enkäten har delats ut till 60 personer, boendes i Karlstads 

kommun för att försöka uppnå en någorlunda god grad av extern validitet d.v.s. 

generaliserbarhet (Bryman 2011). 

Undersökningen bygger även på ett slumpmässigt urval då jag personligen har tillfrågat de 

personer som funnits tillgängliga i min närhet för att delta i studien vid de platser jag befunnit 
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mig vid under datainsamlingsfasen d.v.s. utanför de utvalda livsmedelsaffärerna. Som tidigare 

nämnt är urvalet slumpmässigt men jag har dock inom detta slumpmässiga urval aktivt försökt 

att få en representativ spridning när det kommer till kön som är en av mina kontrollfrågor. 

Eftersom syftet är att undersöka karlstadsbor innefattar urvalsmetoden även att jag genom min 

standardiserade instruktion tillfrågar om personen bor i Karlstads kommun. För att ytterligare 

säkerställa att endast karlstadsbor svarar på enkäten finns frågan med som den första 

kontrollfrågan i enkäten (Ejlertsson, 2005). 

1.4.3 Utformning av enkäten 

Enkäten består av fyra kontrollfrågor och femton flervalsfrågor där den sista frågan ger 

utrymme för att öppet svar. Fråga 1,3 och 8 är tagna direkt ifrån en tidigare undersökning av 

SIFO (Fairtrade, 2012d). Fråga 2,6,7,13 är tagna ur en enkät från Stockholms universitet om 

konsumtion och samhällsfrågor (Micheletti, Berlin & Barkman) Fråga 15 kommer ifrån en D-

uppsats byggd på en fallstudie kring Karlstad kommuns Fairtrade City-diplomering 

(Vesterlund, 2008). Fråga 4,5,9,10,11,12 och 14 är formulerade utifrån den specifika 

vinklingen som denna uppstats ska belysa. Motiveringen till att denna uppsats innehåller 

tidigare existerande frågor är att de frågor som formulerats av högre instanser som exempelvis 

den av SIFO har en viss grundreliabilitet då de formulerats av personer som arbetar med att ta 

fram enkäter, jämfört med mig som student. Dessutom öppnar det för möjligheten att jämföra 

resultaten med de tidigare undersökningarna då frågeforumleringen är likadan. Som slutgiltig 

motivering passade de frågor som kommer från tidigare undersökningar in i detta arbete, då 

de svar de söker är högst relevanta för att uppfylla syftet i denna uppsats. De frågor som 

formulerats av mig själv har, som tidigare sagt, därmed funktionen att fylla de tomrum som de 

andra frågorna lämnar när det kommer till att uppfylla uppsatsens syfte.   

Datainsamlingsperioden skedde dagtid under tre vardagar från måndag till onsdag (den 25-

27:e mars 2013). Resultatet av de sextio enkäterna sammanfattades manuellt och fördes över 

till ett antal tabeller som går att observera i bilaga 1. 

1.4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Eftersom jag själv delade ut enkäterna innebar detta att jag kom i direkt kontakt med de 

personer som deltog i undersökningen, detta öppnade för möjligheten att mitt eget beteende, 

utseende och språk m.m. skulle kunna påverka deltagarna på olika sätt. För att minska risken 

att deltagarna påverkas olika av mig har följande åtgärder tagits: En standardiserad instruktion 

har utformats, informationen den innehåller och som jag själv informerade deltagarna om 

innan de deltog handlar om undersökningens syfte, omständigheterna kring konfidentialitet, 
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publicering av resultatet och att deltagandet är frivilligt m.m. Således kommer då varje 

deltagare få likadan information vid tillfället då enkäten delas ut. En annan åtgärd som tagits 

till är att se till att jag själv bar samma ytterkläder under datainsamlingsperioden (Bryman 

2011). 

Som en motåtgärd emot oseriösa deltagare har en av frågorna utformats på ett sådant sätt att 

två av de sex möjliga svarsalternativen indikerar om deltagaren är oseriös då dessa svar i 

praktiken är otänkbara (se fråga 9 i bilaga 5). Med andra ord skulle ingen seriös deltagare 

kryssa i någon av dessa två alternativ (Bryman 2011). 

För att förebygga internt bortfall har en pilotstudie genomförs där fem deltagare svarade och 

gav kritik på enkätens frågor, svarsalternativ och layout. Genom att genomföra denna 

pilotstudie erhölls viktig information kring hur vissa frågor uppfattades och hur 

svårighetsgraden upplevdes på frågorna. Jag var närvarande vid alla tillfällen och kunde 

således direkt ta del av den kritik som gavs. Pilotstudien och den genomsnittliga tiden det tog 

för de fem deltagarna användes sedan i den standardiserade instruktionen för att informera 

ungefär hur lång tid det tar att svara på enkäten. Pilotstudien fyllde även funktionen att 

minska risken för att enkätens frågor på något sätt skulle vara felformulerade och för att 

upptäcka om någon fråga saknar ytterligare svarsalternativ. Att minska risken för likande fel i 

enkäten hjälper till att säkerställa enkätens validitet till en högre grad (Ejlertsson, 2005). 

I denna studie är externt bortfall inget relevant begrepp då ingen enkät skickas ut utan endast 

delas ut till de som är villiga att delta. Internt bortfall behöver däremot hanteras vilket leder 

oss in på hur detta bortfall hanteras i denna studie. Frågor där deltagarna av någon anledning 

inte svarar hanteras genom att, i statistiken, få en kategori med benämningen ”inget svar”. Vid 

frågor där deltagaren kryssar i fler alternativ än vad som tillfrågas sker följande då jag 

personligen är närvarande. Först frågar jag hur deltagaren tolkat frågan och förtydligar sedan 

hur den är avsedd att besvaras följt av att deltagaren markerar ännu tydligare vilket alternativ 

som är det egentliga svaret. (Ejlertsson, 2005). 

Av etiska skäl får endast personer som fyllt 18 år vara med i enkäten. För att tydliggöra och 

informera för deltagarna om omständigheterna kring deras deltagande innehåller den 

standardiserade instruktionen information kring hur materialet i undersökningen kommer att 

hanteras. (Hayes, 2000). 
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1.5 Disposition 
Det andra kapitlet i denna uppsats kommer att ta upp teorier kring utrikeshandel, attityd och 

beteende, produktplacering och statistik från en tidigare undersökning om Fairtrade. Det 

tredje kapitlet står för resultatet av denna uppsats d.v.s. den slutgiltiga sammanställningen 

mellan tidigare data och den nya inventeringen för att ge en bild av utbudets utveckling. 

Resultatet av enkäten redovisas även här där svaren som givits beskrivs med hjälp av text och 

stapeldiagram. Det fjärde kapitlet innehåller diskussionen kring resultatet som söker att 

besvara frågeställningen med hjälp av uppsatsens teoridel. Slutligen, i det femte kapitlet, går 

det att läsa slutsatsen av detta arbete.  
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 SIFO 

I en undersökning av SIFO utreds den svenska allmänhetens förhållande till Fairtrade-

märkningen under åren 2011 och 2012. När deltagarna i denna undersökning fick frågan om 

de någonsin sett Fairtrade-märkningen svarade, år 2011, 65 % ”Ja” och år 2012 var det 70 % 

som svarade ”Ja” medan resten svarade antingen ”Nej” eller ”Vet ej”. Undersökningen 

inkluderar även frågan om hur många Fairtrade-produkter som deltagarna handlar i snitt per 

månad. Resultatet på denna fråga kan sammanfattas i att, år 2011, så handlade 72 % av 

deltagarna minst en Fairtrade-märkt produkt i månaden och år 2012 var det 69 % som 

handlade minst en produkt i månaden. Deltagarna tillfrågades även om hur deras allmänna 

inställning gentemot Fairtrade skulle kunna beskrivas på en sjugradig skala där ”Mycket 

positiv” var början och ”Inte alls positiv” var slutet på skalan. År 2011 uppgav 38 % ha en 

mycket positiv inställning och år 2012 låg procentsatsen på 39 % (Fairtrade, 2013d). 

2.2 Teori 

2.2.1 Utrikeshandel  

De förhållanden som råder mellan länder när det kommer till utrikeshandel och hur detta 

förhållande påverkar ländernas ekonomiska förutsättningar beskrivs och tas upp de Vylder 

(2007). Som inledande del återkopplar han till David Ricardos teori om komparativa fördelar, 

en teori som, med förenklade ord, säger att det är länders relativa fördelar, snarare än de 

absoluta, som avgör vilka typer av varor och tjänster som importeras/exporteras. För att 

tydliggöra hur teorin fungerar i praktiken tas exempel upp med två länder, ett i-land och ett u-

land. Förhållandet som råder mellan dessa länder är följande: I-landet är mycket 

framgångsrikt inom både jordbruksproduktion och tillverkningsindustri men av dessa är 

tillverkningsindustrin dubbelt så framgångsrikt och avancerat. U-landet är inte särskilt 

ledande inom något av områdena och har i jämförelse långt kvar till samma nivå som i-landet 

i de två kategorierna. Här förklarar teorin om komparativa fördelar att bägge länderna skulle 

öka sin välfärd om u-landet, i detta fall, skulle exportera råvaror från sin jordbruksproduktion 

eftersom det är inom detta område underlägsenheten är minst i jämförelse med i-landet, detta 

är u-landets komparativa fördel.  

Vidare tar de Vylder (2007) upp en vidareutveckling av teorin som sammanställer olika 

länders komparativa fördelar och således får ett handelsmönster att framträda. Denna teori, 
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känd som Heckscher/Ohlin-teorin, förklarar, om man uttrycker sig enkelt, att länder vars 

främsta resurs är professionell arbetskraft satsar på att exportera detta i form av kunskapsrika 

varor och tjänster. Finns det rikligt med arbetskraft men brist på kapital inom ett land finns det 

ofta tendenser att det importeras kapitalintensiva varor men också att arbetsintensiva varor 

exporteras. Länder vars främsta resurs är naturresurser väljer ofta att exportera dessa som 

råvaror till andra länder.  

Det är här, efter att noggrant förklarat några av grundförutsättningarna för dagens 

utrikeshandel som de Vylder (2007) pekar ut följande konsekvenser. När dessa förhållanden 

råder, menar de Vylder, är det inte garanterat att varje land kan producera det de vill exportera 

till ett konkurrenskraftigt pris som på samma gång ligger över gränsen för existensminimum. 

Samtidigt som de komparativa fördelarna hos länderna ger motivation att bedriva 

utrikeshandel kan systemet samtidigt pressa ner priserna genom den utökade konkurrensen 

frihandeln ger upphov till och därmed sänka lönerna i u-länderna under existensminimum. 

Med löner som fortsätter att sjunka och industrialiserade länder som i rasande fart skaffar sig 

överlägsen produktivitet och konkurrerar med varandra är det t.ex. mycket svårt för de fattiga 

regionerna i Afrika, med låg produktivitet, att stanna kvar på marknaden utan att lägga 

lönerna under gränsen för existensminimum.  

2.2.2 Beteende och attityder 

Passer & Smith (2011) belyser fenomenen attityd och beteende hos människan och hur dessa 

samverkar och påverkar varandra. Attityd är något som hjälper människor att definiera oss 

själva, styra vårt beteende, forma och bibehålla vår identitet men som även påverkar hur vi 

väljer att se på andra människor. Själva attityden i sig kan beskrivas som en utvärderande 

reaktion gentemot omvärldens olika intryck och stimulus som människan utsätts för. Denna 

utvärderande reaktion, attityd, kan då vara positiv och/eller negativ i sin karaktär emot 

exempelvis vissa åtgärder, föremål, koncept eller människor. Attityderna hos människan 

påverkar i ett större perspektiv världens händelser genom att vi ständigt uttrycker oss, agerar 

och tolkar varandra.  

Passer & Smith (2011) ställer även och behandlar frågan om människans attityder påverkar 

beteendet. De förklarar att tidigare studier har påpekat svagheter i det ”uppenbara” sambandet 

mellan attityd och beteende och presenterar sedan tre faktorer som ska hjälpa till att förklara 

hur sambandet mellan de två är starkare i vissa fall och svagare i andra sammanhang. Den 

första faktorn beskriver att beteendet påverkas starkare av attityder om det, i den aktuella 
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miljön, inte finns så många faktorer som motsäger attityden. För att förtydliga detta i 

praktiken ges exemplet att en människans beteende inte alls behöver reflektera de inre 

övertygelserna om det finns en yttre faktorer som sätter press på att man ska överensstämma 

med andra ideal. Med stark koppling till denna första faktor kopplas teorin om planerat 

beteende. Teorin om planerat beteende förklarar att intentionen att utföra ett visst beteende är 

som störst när en stark positiv attityd gentemot beteendet existerar hos personen i fråga. 

Teorin lägger även tyngd vid att intentionen att utföra beteendet är stark när personen 

uppfattar att normen stöttar eller stämmer bra överens med beteendet. Slutligen lägger teorin 

tyngd på att personen bör, för att anamma beteendet, uppleva att beteendet är under kontroll.  

Den andra faktorn som Passer & Smith (2011) tar upp för att förklara hur sambandet mellan 

attityd och beteende kan variera grundar sig i hur medvetna vi är om våra egna attityder. Här 

menar man attityder påverkar beteendet i högre grad när personen är medveten om sin egen 

attityd och när denna attityd har en stark eller inrotat koppling hos personen. Den tredje 

faktorn handlar om generella och särskilda attityder och beteenden. Antagandet som gjorts är 

då att attityder av allmän sort passar bäst när syftet är att förutsäga beteenden av den mer 

allmänna slaget. På samma sätt antas de mer särskilda attityderna passa bäst när syftet är att 

förutsäga beteenden av det mer särskilda slaget.  

En annan, mycket vital, aspekt som Passer & Smith (2011) tar upp är faktumet att människan 

också kan utveckla attityder utifrån hur vi beter oss. Huvudsakligen vill man påpeka att attityd 

till beteende inte är den absoluta riktningen utan att sambandet är djupare och mer komplext 

än så. Exempel på detta finns i studien s.k. ”The Stanford prison study” där ett 

fängelsescenario utövat under lång tid fick fängelsevakterna att utveckla en äkta 

nedvärderande syn på fångarna som påminde mycket om hur vissa människor kan behandla 

djur. Fängelsevakterna satte sig in i sina roller och med tiden formade deras beteende 

attityden. Kontentan av det hela är att om ett beteende utförs under lång tid, även om det inte 

finns någon särskild tanke eller planering bakom beteendet i sig, kan detta leda till att en 

attityd formas därefter.  

2.2.3 Produktplacering 

van Herpen, (2011) tar upp hur produktplacering i butiker påverkar hur mycket som säljs av 

vissa produkter, fokus i den tillhörande undersökningen ligger på just hur försäljningen av 

ekologiska kontra Fairtrade-produkter påverkas av produktplacering i butik. Undersökningen 

som gjorts och agerar underlägg för artikeln använder sig av faktorer som t.ex. tidigare data 
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kring försäljning, butikshyllors layout, produktplacering, prisnivåer, priskampanjer och 

demografi kring konsumenter för att förklara hur dessa faktorer påverkar försäljningen av 

Fairtrade kontra ekologiskt olika. Som bakgrund till studien förklaras det att dagens 

konsumenter bara blir mer och mer medvetna om vad de konsumerar har för 

samhällspåverkan. Detta i sin tur sätter återförsäljarna i en position där de kan marknadsföra 

sig själva som hälsosamma, gröna och som en aktör som tar ställning för en rättvisare 

handelsmarknad. För att uppnå detta kan återförsäljarna använda sig av försäljnings taktiker 

och strategisk produktplacering för att få fler att konsumera ekologiskt och Fairtrade-märkt.  

van Herpen, (2011) lägger även fram och förklarar skillnader mellan varför människor väljer 

att köpa ekologiskt kontra Fairtrade d.v.s. vilka åtskilda anledningar som får människor att 

välja det ena eller det andra. Några av de främsta anledningarna för att välja ekologiskt är t.ex. 

att produkterna är hälsosammare och smakar bättre medan den främsta orsaken hos 

konsumenter att välja Fairtrade är att ge fattiga bättre förutsättningar. För att öka försäljningen 

av Fairtrade genom strategisk produktplacering förklaras det att produkter i ögonhöjd, i mitten 

av en hylla har störst chans att fånga uppmärksamheten hos konsumenter vilket är den 

grundläggande förutsättningen till att produkten blir vald. Att Fairtrade-produkterna får 

mycket av ytan i butikens hylla är också en viktig faktor i att marknadsföra dem. En annan 

viktig faktor för försäljningen av Fairtrade är hur produkter av samma kategori exempelvis 

choklad placeras i förhållande till annan Fairtrade-märkt choklad. Här beskriver artikeln att 

den Fairtrade-märkta chokladen väcker större uppmärksamhet om den är grupperad 

tillsammans med all annan choklad märket har att erbjuda. I jämförelse beskrivs det hur 

märket kan bli mindre distinkt om endast några få produkter placeras utspritt bland de 

konventionella produkterna.  

2.2.4 Reduktionism 

Reduktionismen handlar om ett speciellt skede där vissa värden hos någonting reduceras ner 

till de simplaste komponenterna som detta består av. För att förstå begreppet bättre går det att 

sätta det i kontext för att därigenom få en bild av skedet. En skog med ekosystembundna 

funktioner har en mängd värden, några som inte ens skulle kunna existera utan de komplexa 

processer som systemets olika komponenter skapar tillsammans, summan av det hela är 

därmed större än summan av delarna. Det är just detta faktum som ändras när 

reduktionsismen kommer in i bilden. Reduktionismen börjar oftast med att människan, emot 

bättre vetande och med kortsiktig ekonomisk vinning i tanken, väljer att se vissa värden och 

ignorera andra. I detta specifika fall blir den ekosystembundna skogen, i människans ögon, en 



Miljövetenskap C-uppsats Emil Karlsson 910204-3552 

12 
 

icke-ekosystembunden skog och de enda värden som framhävs är själva virket som skogen 

består av. Genom reduktionism förlorar skogen många av sina värden och i ögonen på de 

människor som inte längre ser skogen som ekosystembunden blir nästa logiska drag att hugga 

ner den, då den kortsiktiga ekonomiska vinningen av att sälja virket verkar vara fördelaktig. 

Reduktionismen orsakar i detta fall kortsiktig ekonomisk vinst och försummar helt och hållet 

ekosystemets långsiktiga överlevnad då värdena i detta ekosystem ignorerats eller helt 

försvunnit ur människan medvetande (Shiva, 2002). 
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3. Resultat  

3.1 Inventering av Fairtrade 
Efter att inventeringen sammanställts och data från de tidigare inventeringarna av kommunen 

matats in i en tabell kunde man se hur utbudet förändrats över tid i de berörda 

livsmedelsaffärerna. Coop Mitticity, ICA Hagahallen och Hemköp hade alla gemensamt 

tidpunkterna för de tidigare inventeringarna d.v.s. år 2007, 2008, 2010 medan Willys endast 

ingick i den tidigaste inventeringen år 2007. Detta resulterade i att man, i tabellen, kan 

observera utvecklingen av utbudet i de tre tidigast nämnda livsmedelsaffärerna i fyra steg 

medan utbudet av Fairtrade hos Willys endast har två steg d.v.s. från 2007 till 2013.  Coop 

Mitticity, ICA Hagahallen och Hemköp berörs därför först i denna sammanfattning av denna 

översiktliga sammanfattning av tabellen.  

 

Frukt & grönt, Kaffe, Choklad, Socker, Te, och Sammansatta produkter var de kategorier som 

de tre affärerna haft ett stadigt utbud av från år 2007 fram tills idag. Kakao har tillkommit hos 

alla de tre affärerna 2013 men fanns redan på hyllan på ICA Hagahallen en period under 2007 

och Hemköp kunde erbjuda Fairtrade kakao under 2010. Både  Coop Mitticity och ICA 

Hagahallen hade vid tillfället av den senaste inventeringen år 2013 ett utbud av kalla drycker 

dock fanns detta även under 2010 på Hagahallen. ICA Hagahallen hade vid 

inventeringstillfället år 2008 börjat visa upp sitt utbud av Fairtrade-märkta kryddor & örter 

X= finns i butiken

(X)= Inte i butik för tillfället 2007 2008 2010 2013 2007 2008 2010 2013 2007 2008 2010 2013 2007 2013
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Tabell 1, Inventeringens resultat 
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vilket Coop Mitticity och Hemköp också gjort vid nästa inventering år 2010. Något 

gemensamt för Coop Mitticity och ICA Hagahallen är att de båda sedan år 2007 kunnat 

erbjuda Fairtrade-märkt honung. Hemköp hade börjat erbjuda honung något senare eftersom 

honungen fanns på hyllan vid inventeringen år 2010. På samma sätt har Fairtrade-märkt glass 

funnits i butik hos ICA Hagahallen och Hemköp sedan 2007 men ingick först i inventeringen 

hos Coop Mitticity år 2010.  

Fairtrade-godis har endast funnits hos Coop Mitticity och ICA Hagahallen under den senaste 

inventeringen nu år 2013. Bör även nämnas att ris och quinoa har funnits på ICA Hagahallen 

då produkter av detta slag finns i inventeringstillfällena år 2007 och 2008 dock ingick 

produkter av detta slag i resultatet av den senaste inventeringen. Avslutningsvis för 

sammanfattningen av de tre butikerna ska även nämnas att Fairtrade-blommor funnits 

periodvis hos ICA Hagahallen sedan 2007 men som nu fanns tillgängliga vid 

inventeringstillfället. Coop Mitticity kan också erbjuda Fairtrade-blommor nu år 2013 men 

det fanns dock inga vid inventeringstillfället.  

Willys utbud av Fairtrade-produkter har sedan 2007 ökat från att man kunnat erbjuda kaffe 

och socker till att man idag, år 2013, kan erbjuda detta samt blommor, frukt & grönt, kakao, 

choklad, kryddor & örter, te, sammansatta produkter och glass. 

3.2 Enkäten 
Sextio enkäter delades ut bland medborgarna i Karlstad för att undersöka den nuvarande 

relationen till Fairtrade märkningen. Mer specifikt skulle man kunna säga att relationen som 

undersöks är individens konsumtionsmönster, attityd och upplevelse av Fairtrade, utbudet och 

i vilken utsträckning de uppfattar att andra konsumerar Fairtrade i förhållande till sig själva. 

Av de 60 deltagarna som svarade på enkäten var 29 män och 31 kvinnor. De fem inledande 

frågorna i enkäten behandlade deltagarnas förhållande till märkningen. Här visade det sig att 

85 % d.v.s. 51 av 60 deltagarna kände igen märkningen sedan tidigare.  

På frågan om vilket förtroende deltagarna hade för märkningen svarade 22 % att deras 

förtroende var mycket stort, 37 % uppgav att deras förtroende var ganska stort medan 17 % av 

deltagarna svarade att de varken hade stort eller litet förtroende av Fairtrade-märkningen. 

Hela 23 % uppgav att de inte hade någon uppfattning av sitt förtroende.  
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Tabell 2, Förtroende 

 

När deltagarna sedan tillfrågades om hur många Fairtrade-produkter de handlar i snitt per 

månad svarade endast 7 % att de handlade 5 eller fler produkter. 10 % svarade att de handlade 

4 produkter, 17 % svarade att de handlade 3 och samma antal att de handlade 2 produkter. 20 

% uppgav att de handlade 1 produkt i snitt per månad och hela 25 % svarade att de handlade 0 

produkter i snitt, vilket kan observeras i tabellen nedan. 

Tabell 3, Konsumtion 

 

Deltagarna ställdes sedan inför frågan om de upplevde att det finns många Fairtrade-produkter 

att välja mellan där de handlar oftast varav 42 % av deltagarna uppgav att det borde finnas 

mer att välja på, dock svarade även lika många ”Vet ej”. De resterande deltagarna, 17 %, 

svarade att det existerande utbudet räckte för dem.  
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Tabell 4, Är dagens utbud tillräckligt? 

 

Kopplat till frågan om butikernas utbud fick deltagarna följaktligen en fråga om hur synligt de 

tycker att Fairtrade-produkterna är placerade i butiken där de handlar oftast. I tabellen nedan 

går det att utläsa att 17 % gav svaret att de tyckte produkterna syns tydligt, 30 % svarade ”Ja, 

om man vet var de är”, 28 % uppgav att de ser dem ibland och 12 % svarade att de ser dem 

mycket sällan.  

 

 

 

Vidare uppmanades deltagarna att beskriva sitt hushålls ekonomiska situation. Här svarade 27 

% av deltagarna att deras hushålls ekonomiska situation var något sämre än genomsnittet i 

Sverige. 38 % beskrev deras ekonomiska situation ungefär som genomsnittet i Sverige medan 
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Tabell 5, Fairtrade-produkternas synlighet i butiken 
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22 % svarade att deras situation var något bättre än genomsnittet, vilket kan observeras i 

tabellen nedan.   

Tabell 6, Deltagarnas ekonomi 

 

Deltagarna fick sedan, på nästa fråga i enkäten, läsa ett påstående som de sedan tog ställning 

till. Påståendet deltagarna ställdes inför lyder ”Många varor vi konsumerar i Sverige leder till 

negativa konsekvenser för miljön och människor i andra länder”, efter att ha läst detta fick de 

sedan kryssa i vilken grad de instämmer till påståendet eller välja alternativet ”Ingen 

uppfattning”. Tabellen nedan visar att 52 % av deltagarna kryssade i att de instämde helt och 

hållet. 17 % kryssade i nästa steg på skalan och 13 % kryssade i steget efter det. Ingen av 

deltagarna valde det sjunde alternativet ”Instämmer inte alls”.  
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På följande fråga i enkäten fick deltagarna fundera för att sedan uppge hur positiv/negativ 

deras inställning gentemot Fairtrade-märkningen var på en sjugradig skala. 40 % uppgav att 

deras inställning gentemot märkningen var mycket positiv. 28 % kryssade i den andra rutan på 

skalan bredvid ”mycket positiv” alternativet, 15 % av deltagarna kryssade den tredje rutan 

och 12 % valde mitten alternativet d.v.s. den fjärde. Ingen av deltagarna valde det sjunde 

alternativet ”inte alls positiv”.  

Tabell 8, Inställning gentemot Fairtrade-märkningen 

 

På nästa fråga bad enkäten deltagarna att fundera över ungefär hur många procent av 

karlstadsborna de tror köper Fairtrade-produkter regelbundet. Här visade det sig, vilket visar 

sig i följande tabell, att hälften av deltagarna som fyllde i enkäten trodde att 20 % av 

karlstadsborna köper Fairtrade-produkter regelbundet. 37 % av de som fyllde i enkäten trodde 

att 40 % av karlstadsborna köper Fairtrade-produkter regelbundet och 10 % trodde att 60 % 

handlar produkterna regelbundet.  
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Tabell 9, Hur många procent av Karlstads medborgare tror medborgarna själva handlar Fairtrade regelbundet 

 

Deltagarna tillfrågades sedan om hur de upplevt utvecklingen av utbudet under de senaste 5 

åren, i den affär där de handlar oftast. Här svarade 9 deltagare av 60, att de upplevt att utbudet 

ökat kraftigt. 32 st. svarade att de upplevt att utbudet ökat något medan 5 deltagare uppgav att 

utbudet förblivit oförändrat. Deltagarnas tillbads även att uppskatta hur försäljningen av 

Fairtrade kommer att se ut i framtiden. Här svarade 17 deltagare att de trodde att försäljningen 

skulle öka kraftigt. 35 personer uppskattade att försäljningen kommer att öka något och 4 

svarade att försäljningsnivån kommer förbli oförändrad. Ingen av deltagarna trodde att 

försäljningen i framtiden skulle minska d.v.s. ingen av de 60 deltagarna kryssade i 

alternativen ”Minska något” eller ”Minska kraftigt”. Svaren på dessa frågor kan även avläsas i 

tabellerna nedan.  
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Följaktligen, på nästa fråga, möttes deltagarna av en lista innehållande de huvudsakliga 

produktkategorierna man kan tala om när det kommer till Fairtrade-produkter. På denna fråga 

tillbads deltagarna kryssa i de kategorier som tillhörde en Fairtrade-produkt de någon gång 

köpt. I klartext, har personen någon gång köpt en Fairtrade-märkt banan kryssar denne i 

alternativet ”frukt & grönt”. På denna fråga uppgav 13 deltagare att de inte köper Fairtrade 

och 3 andra kunde ej ge något svar vilket innebär att följande statistik under denna fråga 

endast berör de kvarvarande 44 deltagarna. Av dessa 44 deltagare uppgav 64 % att de hade 

köpt Fairtrade-märkt Choklad, 27 % att de köpt Glass med märkningen, 59 % svarade att de 

köpt Fairtrade-märkta produkter inom kategorin ”Frukt & grönt”, 70 % av deltagarna hade 

någon gång konsumerat Fairtrade kaffe, 32 % uppgav att de handlat kakao med märket och 39 

% svarade att de köpt Fairtade-märkt te. 

 

 

 

Vidare undersöktes deltagarnas uppfattning kring i hur stor utsträckning deltagaren själv och 

andra konsumenter har möjlighet att påverka arbetsförhållanden i fattiga delar av världen. 

Deltagaren fick kryssa i, på en sjugradig skala, hur stor möjlighet man upplevde sig att ha att 

förändra dessa förhållanden för att sedan, på en separat skala, kryssa i var man upplevde andra 

konsumenter låg i förhållande till sig själv, resultatet kan observeras i stapeldiagramet nedan. 

På den första skalan som handlade om var på skalan deltagaren själv uppfattade sig att vara 

svarade 12 % att de i mycket stor uträckning kunde påverka de förhållanden som frågan 
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pekade ut. Det femte steget på skalan kryssades i av 20 % av deltagarna medan det fjärde och 

mittersta alternativet kryssades i av 18 %. Det tredje steget i skalan var det steg som kryssades 

i av flest d.v.s. 28 %. Deltagarna svarade sedan hur de uppfattade att andra människor och 

konsumenter i allmänhet, i förhållande till sig själva, låg på en egen sjugradig skala. Här 

svarade 18 % att andra människor och konsumenter i allmänhet, i mycket stor utsträckning, 

kan påverka arbetsförhållanden i fattiga länder, 12 % svarade med att kryssa i det sjätte 

alternativet och 23 % kryssade i det femte. Endast 8 % valde mittenalternativet men fler d.v.s. 

23 % valde det tredje alternativet på skalan. I stapeldiagramet nedan går det att se en 

indikation av att deltagarna i något större utstäckning upplever att andra människor och 

konsumenter i allmänhet kan påverka arbetsförhållanden i fattiga delar av världen i större 

utsträckning än deltagarna själva.  

Tabell 11, Hur stor möjlighet har aktörer att påverka arbetsförhållanden i utvecklingsländer? 

 

Den näst sista frågan testade deltagarna för att se vad de kopplar ihop med Fairtrade genom 

att få dem att kryssa vilka av de sex möjliga alternativen de uppfattar hänger ihop med 

märkningen. Fyra av de sex alternativen som presenterades är korrekta d.v.s. att Fairtrade 

syftar till att främja miljöhänsyn och ekologisk produktion, motverka fattigdom, motverka 

barnarbete och dessutom främja demokratiutveckling. Likt frågan, om vilka Fairtrade-

produkter deltagaren konsumerat, där det deltagarna kan kryssa i fler alternativ gav den näst 
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sista frågan i enkäten deltagarna möjlighet att kryssa i fler alternativ vilket innebär att 

procentsatserna, i tabellen nedan, istället indikerar hur många procent av deltagarna som 

kryssat i det specifika alternativet, vilket förklarar varför procentsatserna tillsammans 

överskrider 100 %.  

48 % av deltagarna kryssade i alternativet ”Motverka fattigdom”, 63 % kryssade alternativet 

”Motverka barnarbete”, 32 % av deltagarna kryssade i det felaktiga förslaget ”Minska 

transporterna av varor” och 20 kryssade i det andra felaktiga förslaget som var ”Motverka att 

det slängs mat”. Vidare kryssade 40 % av deltagarna i alternativet ” Främja 

demokratiutveckling” och hela 80 % kryssade i ”Främja miljöhänsyn och ekologisk 

produktion”, majoriteten av deltagarna uppfattade således detta påstående riktigt. De båda 

falska påståendena om Fairtrade var därmed de två alternativ som valdes minst antal gånger 

av deltagarna vilket klart och tydligt kan observeras nedan.  

Tabell 12, Fairtrade syftar till att… 

 

Slutligen på den femtonde och sista frågan tillfrågades deltagarna om vad som skulle få dem 

att handla mer Fairtrade-produkter vartefter de blev uppmanade att kryssa i tre av sju olika 

förslag, ett åttonde förslag existerade även där deltagarna själva kunde skriva sina egna 

förslag, resultatet kan observeras i det liggande stapeldiagramet nedan. Här valde 57 % av 

deltagarna att kryssa det första alternativet ”Ett lägre pris” och 65 % menade att de skulle 

köpa mer Fairtrade om det fanns fler produkter att välja på. 67 % av deltagarna kryssade i att 

de antagligen skulle köpa mer Fairtrade-produkter om de syntes mer i butiken. 28 % valde att 
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kryssa alternativet ”Att fler köper dem” och 37 % kryssade i att de skulle antagligen skulle 

köpa mer Fairtrade om det fanns mer information om vad det innebär. Alternativen ”Ett lägre 

pris”, ”Fler produkter att välja på” och ”Att de syns mer i butiken” var därmed 

överrepresenterade som alternativen flest deltagare valde, dock valde en ansenlig del att 

kryssa i alternativen ”Att fler köper dem” och ”Mer information om vad det innebär”. Av de 

som valde att själva fylla i vad som skulle få dem köpa mer Fairtrade skrev en deltagare ”Mer 

reklam”, en annan skrev ”Mer återkoppling på hur det går” och en deltagare skrev ”Om 

svenska bönder/odlare har detta märke”. 

Tabell 13, Vad som skulle få deltagarna att köpa mer Fairtrade 
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4. Diskussion 
För att inleda diskussionen ska första frågan i detta arbetes frågeställning besvaras d.v.s. Hur 

ser utvecklingen av utbudet ut i Karlstad, över tid, gällande Fairtrade-produkter i 

livsmedelsaffärerna Coop Mitticity, ICA Hagahallen, Hemköp och Willys i Våxnäs? 

Resultatet (Tabell 1) visar på en ökning i samtliga affärer då fler varor inom olika 

produktkategorier tillkommit sedan tiden för den första inventeringen år 2007. Över lag har 

det alltså skett en ökning av utbudet av Fairtrade i butikerna, med undantag från något enskilt 

fall där en viss produkt inte längre finns kvar. Det bör även förtydligas att resultatet inte tar 

upp hur många fler produkter inom varje kategori som tillkommit i sortimentet. Resultatet i 

denna undersökning visar därmed på en ökning gällande antalet kategorier av Fairtrade-

produkter som finns tillgängliga i de utvalda butikerna. Slutsatsen rörande detta blir således 

att det finns en större variation av Fairtrade-märkta att välja mellan i de berörda butikerna 

idag, år 2013, jämfört med 2007 och som konsument i Karlstad finns det fler valmöjligheter.   

Fortsättningsvis för att gå vidare till och börja besvara nästa fråga i uppsatsens frågeställning 

kommer inventeringsdelen av resultatet att jämföras med resultatet av de frågor i enkäten som 

rör just utbud. Detta för att besvara hur karlstadsborna upplever utbudet av Fairtrade-märkta 

varor. I resultatet (Tabell 1) går det att se hur utbudet i de fyra affärerna förändrats över tid 

vilket blir intressant när ytterligare en dimension läggs till från resultatet. Resultatet (Tabell 

10, 11) visar hur deltagarna i undersökningen uppfattar att utbudet har utvecklats de senaste 5 

åren men även hur de tror att försäljningen av Fairtrade-produkter kommer att gå i framtiden.  

Det intressanta här är att resultatet, som tidigare nämnt visar en ökning av vilka produkttyper 

som finns tillgängliga att konsumera, verkar resonera fint med hur deltagarna i 

enkätundersökningen själva uppfattar att utbudet utvecklats. I resultatet (Tabell 10) går det att 

utläsa att majoriteten av deltagarna uppfattade att utbudet ökat något vilket verkar stämma bra 

överens med resultatet av inventeringen, karlstadsborna verkar vara med och ha en bild 

utvecklingen av utbudet som reflekterar verkligheten bra, vilket verkar styrkas av det faktum 

att ingen av deltagarna uppgav att ha upplevt någon slags minskning av utbudet. 

Om fokus läggs på den utbredningstrend av Fairtrade som tycks uppenbara sig i och med 

resultatet i (Tabell 1) så går det givetvis att tänka sig en fortsatt utökning, en förutsägelse som 

även verkar finnas hos karlstadsborna. I resultatet (Tabell 11) får vi nämligen reda på hur 

deltagarna själva tror försäljningen av Fairtrade kommer se ut i framtiden. En majoritet av 

deltagarna har alltså uppgivit att de tror försäljningen av Fairtrade-produkter kommer öka 
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något och 17 deltagare svarade till och med att de tror försäljningen kommer öka kraftigt. 

Sammanfattningsvis, med hjälp av resultatet (Tabell 1,10, 11), går det alltså att få en bild av 

hur utbudet ser ut, man kan se att det har ökat, att karlstadsbor uppfattat denna ökning och 

även att de flesta bär på en föreställningsbild som säger att försäljningen av Fairtrade-märkta 

produkter kommer att öka. Karlstadsbornas bild av Fairtrade tycks präglas av uppfattningen 

att Fairtrade breder ut sig och att denna utveckling inte är på väg att avstanna, en uppfattning 

som säkerligen har en betydande del i karlstadsbornas helhetsuppfattning kring Fairtrade. 

För att ytterligare gå in på hur karlstadsborna upplever Fairtrade kommer fokus nu ligga på 

vad de faktiskt känner till om märkningen. Resultatet (Tabell 14) upplyser om vilka åtaganden 

som deltagarna kopplar samman med märkningen, det går att få en bild av hur mycket 

deltagarna förstår och kan om Fairtrades åtaganden. Det faktum som är mest positivt i detta 

fall är att de fyra riktiga alternativen om Fairtrades åtaganden är de som deltagarna kryssat i 

mest, de två falska alternativen blev därmed kryssade minst. Det verkar som att förståelsen 

kring vad Fairtrade handlar om ändå finns hos de flesta av Karlstads medborgare. Vidare går 

det även att komma fram till fler intressanta antaganden ur resultatet (Tabell 14) som t.ex. 

vilka av dessa uppdrag som, ur karlstadsbornas ögon, har en starkare koppling till 

märkningen. Det tycks som att faktumet att Fairtrade arbetar för att främja miljöhänsyn och 

ekologisk produktion har nått fram till medborgarnas medvetanden till en mycket högre grad 

än faktumet att Fairtrade jobbar för att motverka fattigdom och främja demokratiutveckling. 

Ett bra exempel ur tabellen är att just alternativet ”Främja miljöhänsyn och ekologisk 

produktion” valdes av 80 % av deltagarna medan alternativet ”Främja demokratiutveckling” 

endast valdes av 40 %.  

Det är möjligt att helhetsbilden av Fairtrade och dess antaganden kanske inte kommunicerats 

ut på ett optimalt sätt med tanke på att främjandet av demokratiutveckling och motverkandet 

av fattigdom är åtaganden som kan anses göra Fairtrade unikt bland andra märken. För 

Fairtrade, som märkning, skulle det säkerligen vara förödande om märkningen i sig förlorade 

image i ögonen på konsumenterna. Det kan tyckas självklart att ett märke säljer sämre om det 

informeras dåligt kring betydelsen av märkningen men i detta fall handlar det om att den 

grundläggande solidariteten och visheten som får människor att köpa Fairtrade äventyras, om 

människor slutar koppla Fairtrade med det som Fairtrade faktiskt står för kommer 

försäljningen och i slutändan odlarna i utvecklingsländerna att få lida. 



Miljövetenskap C-uppsats Emil Karlsson 910204-3552 

26 
 

För att ytterligare få insyn i denna problematik och samtidigt ge svar på den tredje frågan i 

frågeställningen, om vilka faktorer som påverkar karlstadsbornas upplevelse, kan teorin om 

reduktionism läggas till i kontexten. Detta för att hjälpa till att beskriva vad som händer när 

för lite information om Fairtrade-märkningen når konsumenter. Exempelvis om en konsument 

inte har tillgång till eller blir dåligt uppdaterad/påmind om syftet bakom Fairtrade kan värdet 

av en Fairtrade-chokladkaka, i ögonen på konsumenten, reduceras till en enkel betydelselös 

chokladbit som kanske är en aning dyrare än de andra chokladkakorna på hyllan. 

Reduktionismens konsekvenser är då i detta avseende en ”fiende” då värdet av och betydelsen 

av Fairtrade reduceras bort från varan och som konsument blir det svårt att skydda något som 

inte går att uppfatta. Precis som ekosystemsbundna tjänster i en skog är det av yttersta vikt att 

se till att alla Fairtrade’s värden och åtaganden existerar i medvetandet hos Karlstads 

medborgare så att dessa värden kan skyddas och lyftas fram.  

Resultatet (Tabell 15) visar att mer än 50 % av deltagarna uppger att skulle köpa Fairtrade om 

dessa produkter hade ett lägre pris. För att återkoppla till problematiken med vad som händer 

om Fairtrade’s många värden och åtaganden inte uppfattas av konsumenter går det alltså till 

viss grad att se konsekvenserna direkt i resultatet (Tabell 15). Eftersom Fairtrade bygger på 

principerna att odlare och anställda ska kunna få tillgång till minimilöner fordras det att priset 

på produkterna de producerar har ett högre pris än konventionella varor. För att lättare förstå 

detta så bör de globala handelsförhållandena som tas upp av de Vylder (2007) hållas i åtanke. 

Om konsumenter i stor grad uppger, som fallet av denna undersökning, att de skulle köpa mer 

Fairtrade-märkt om priset var lägre bör man ställa sig frågan om de vet vad Fairtrade faktiskt 

står för och varför priset på dessa produkter oftast är lite högre. Att så många valt detta 

alternativ verkar då bero på att de antingen inte är fullt införstådda med syftet av Fairtrade 

eller, kanske mer troligt, så saknas kunskap och förståelse för de ekonomiska faktorer som 

formar den globala handelsmarknaden, samma faktorer som skapat behovet av organisationen 

Fairtrade till att börja med. 

I resultatet (Tabell 15) går det även att utläsa att nästan 40 % av deltagarna skulle köpa mer 

Fairtrade om de fick mer information om vad det innebär, vissa av deltagarna är alltså själva 

medvetna om att de kanske har bristfälliga kunskaper om märkningen. För att göra 

kopplingen till frågeställningens tredje fråga, i denna uppsats, så är alltså bristen på kunskap 

kring Fairtrade och den nutida globala handelsmarknaden två stora faktorer som kraftigt 

påverkar vilka val som överhuvudtaget är möjliga att göra som konsument. Självklart finns 

även en stark koppling till den andra frågan i arbetets frågeställning, om karlstadsbornas 
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upplevelse gentemot Fairtrade-märkningen, då kunskapen en person besitter är helt avgörande 

och på ett sätt även begränsande när det kommer till att göra ett val som konsument.  

Det finns även fler resultat av undersökningen (Tabell 7) som pekar på att det verkar finnas en 

brist på information om Fairtrade och dess åtaganden. Detta resultat beskriver till vilken grad 

deltagarna instämmer om påståendet ”Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa 

konsekvenser för miljön och människor i andra länder”. Här är det inte svårt att dra slutsatsen 

att majoriteten av deltagarna inser vikten av deras konsumtionsval eftersom 82 % av 

deltagarna ligger inom den instämmande delen av skalan. Det verkar som att det inte råder 

något tvivel om att deltagarna är medvetna om de existerande problemen i u-länder. Dock går 

det att ställa sig frågan om den direkta kopplingen mellan dessa problem och Fairtrade 

existerar hos majoriteten av Karlstads medborgare. Kanske är det en fråga om att mer resurser 

behövs i informationsarbetet mellan kommun och medborgare eller kan det möjligtvis vara så, 

som en av deltagarna själv uttrycker, att det behövs mer positiv återkoppling om hur arbetet 

går.  

En annan intressant koppling som görs möjlig med hjälp av resultatet (Tabell 15) är den 

mellan sociala normer och Fairtrade konsumtion. Passer & Smith (2011) förklarar, som 

tidigare nämnt, teorin om planerat beteende och beskriver tre faktorer som påverkar den. Den 

första faktorn av de tre är den intressanta här då den förklarar att en människa till större 

sannolikhet agerar utifrån sin attityd om personen upplever att detta beteende stämmer 

överens med normen. Om man ser till resultatet så går det att observera att nästan 30 % av 

deltagarna svarat att de skulle köpa mer Fairtrade om fler andra konsumenter köpte Fairtrade. 

Det verkar som om att deltagarna själva är medvetna om att de gärna följer normen och till 

större grad accepterar ett beteende om fler andra gör likadant. Faktumet att deltagarna själva 

uppger detta ger tyngd åt teorin och visar på hur stor roll normer spelar i samhället och för hur 

människan väljer att bete sig på individnivå. Dessutom, för att lägga till ytterligare en 

intressant dimension går det i resultatet (Tabell 13) att utläsa var deltagarna placerar sig själva 

i förhållande till andra människor vad gällande möjligheten att påverka arbetsförhållanden i 

fattiga delar av världen. Det tycks förhålla sig så att karlstadsborna generellt sätt har en 

föreställningsbild som säger att andra människor och konsumenter i allmänhet har en något 

större möjlighet att påverka arbetsförhållanden i fattiga delar av världen, jämfört med 

möjligheten man upplever sig själv att ha. Om detta beror på att den egna kraften att påverka 

underskattas eller att man generallt sett gärna lägger över ansvaret på andra är svårt att säga, 

det kan vara det ena, båda två eller någon helt annan faktor.  
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Huvudsaken är den att de psykologiska faktorer som Passer & Smith (2011) tar upp är ytterst 

relevanta då de förklarar att den upplevda normen påverkar beteendet. Om karlstadsbornas 

upplevelse av normen påverkar deras eget beteende så går det med hjälp av resultatet (Tabell 

9) att få en bild av hur den upplevda normen ser ut. Majoriteten av deltagarna i 

undersökningen uppgav nämligen att de trodde att 20 % av karlstadsborna handlar Fairtrade 

regelbundet och många, men inte riktigt lika många, trodde att 40 % av karlstadsborna 

handlar Fairtrade regelbundet. Resultatet (Tabell 3) förklarar även att 70 % av deltagarna 

själva handlar minst en Fairtrade-produkt i snitt varje månad. Deltagarnas bedömning av hur 

många som köper Fairtrade-produkter var därmed ganska långt från verkligheten om man ser 

till konsumtionsmönstret i själva deltagargruppen.  

Kopplat till den andra och tredje frågan i denna uppsats frågeställning samt teorin om planerat 

beteende som tas upp av Passer & Smith (2011) går det att dra slutsatsen att karlstadsborna 

underskattar hur mycket Fairtrade som andra konsumerar, vilket sedan påverkar sannolikheten 

att de själva utför samma beteende. Kombinera detta med det tidigare nämnda resultatet, där 

det framgår att karlstadsborna generellt uppfattar att andra människor än de själva har större 

möjlighet att förändra genom konsumtion, så framträder en möjlig beskrivning av 

karlstadsbornas föreställningsbild: Ansvaret att handla Fairtrade ligger lite mer på andra och 

andra människor handlar inte Fairtrade så regelbundet. Om karlstadsborna skjuter ansvaret 

från sig själva och underskattar hur mycket Fairtrade andra konsumerar, påverkar detta enligt 

teorin sannolikheten att positiva attityder gentemot märket ska övergå i ett beteende (att man 

inte bara pratar gott om Fairtrade utan handlar det också).  

Att liknande socialpsykologiska faktorer spelar in när kommer till Fairtrade konsumtion 

verkar det inte råda någon tvekan om. Dessa socialpsykologiska faktorer och de som tagits 

upp tidigare passar därmed in bra som svar på den tredje frågan i denna uppsats 

frågeställning, om vilka faktorer som är med och påverkar karlstadsbornas upplevelse 

gentemot Fairtrade-märkningen. De socialpsykologiska faktorerna hjälper även till att förklara 

hur karlstadsborna kan uppfatta märkningen, vilket hör till den andra frågan i arbetets 

frågeställning, då faktorerna förklarar de grundläggande förutsättningarna som formar 

människans uppfattning gentemot omvärlden.  

Rollen dessa socialpsykologiska faktorer spelar i avgörandet om en konsument väljer 

Fairtrade eller inte, verkar vara stor med tanke på resultatet (Tabell 8) som antyder en 

övervägande positiv inställning emot märkningen. Resultatet (Tabell 2) visar även att 
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övervägande positivt förtroende för Fairtrade som märke vilket stärker antagandet att det finns 

faktorer, i den sociala kontexten, som påverkar och hindrar karlstadsborna att handla mer 

Fairtrade. Då resultatet som tidigare nämnt indikerar en positiv inställning gentemot 

märkningen borde det rimligtvis reflekteras i en högre grad av konsumtion. Emellan 

inställning och förtroende finns det dock en skillnad, det är fler som uppger sig ha en positiv 

inställning emot Fairtrade än som uppger ha ett högt förtroende. Detta kan möjligtvis bero på 

att fler har en positiv inställning emot Fairtrade som märke, som idé, än som litar fullständigt 

på att Fairtrade utför sina åtaganden i praktiken. 

Produktplaceringens roll i konsumtionen av Fairtrade spelar också en avgörande roll då 

resultatet (Tabell 5) visar att ganska få av undersökningens deltagare tyckte att Fairtrade syns 

tydligt i butiken. De förhållanden som beskrivs i teoridelen, om strategisk produktplacering 

för att öka försäljningen, som t.ex. att Fairtrade-märkta produkter av samma slag finns 

samlade på samma plats i central ögonhöjd, kanske är förhållanden som inte råder i så stor 

utsträckning. Detta styrks av att många fler svarade att Fairtrade-produkterna är synliga om 

man vet var de är, ett svar som indikerar att personer, som kanske har det lilla extra 

engagemanget, känner till var produkterna är placerade men som inte tycker att produkterna 

syns tydligt. Även om mer än hälften av deltagargruppen uppgivit att de sett märkningen i 

butiken verkar det som att det finns en del att göra när det kommer till att synliggöra 

produkterna ytterligare, vilket kanske är den absolut viktigaste förutsättningen för att någon 

ska köpa dem, det är självfallet svårt att konsumera en vara man aldrig har uppmärksammat. 

För att ytterligare understryka vikten av just denna faktor går det att vända sig till deltagarna 

själva som genom resultatet (Tabell 15) uppger att det är just en större synlighet i butiken som 

skulle få dem att handla mer Fairtrade.  

Avslutningsvis, för att öppna upp för vidare forskning och belysa en sista spännande aspekt av 

resultatet, kommer teorin om produktplacering och teorierna om attityd och beteende att 

beröras. Denna uppsats har hittills fokuserat på hur attityder kan övergå i beteende och vilka 

faktorer som spelar in i detta flöde. Dock är flödet mellan attityd och beteende inte enkelriktat 

såsom det förklaras av Passer & Smith (2011) i teoridelen. Beteenden kan i sig själva resultera 

i att en attityd formas, om ett beteende utförs regelbundet under en period kan alltså en attityd 

som överensstämmer med beteendet formas. På detta sätt kanske tillvägagångsättet för att få 

folk att köpa Fairtrade inte måste handla om att få attityder att övergå i beteenden utan 

tvärtom. Om, låt oss säga, vi får folk att köpa Fairtrade-produkter genom andra 

tillvägagångssätt t.ex. strategisk produktplacering så borde detta beteende över tid resultera i 
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en attityd. Som teorin om produktplacering antyder finns det strategiska placeringar som gör 

att människor köper mer av produkterna bara för att de står på en viss plats, i en viss höjd och 

så vidare.  

Att gå vägen från beteende till attityd kan ha sina fördelar. Låt oss anta att man, genom 

strategisk produktplacering, får karlstadsbor att handla mer Fairtrade utan att de reflekterar 

över det. Om en sådan person sedan börjar fundera över varför den handlar Fairtrade så bör 

personen tänka någonting i stil med: Om jag handlar Fairtrade så beror det antagligen på att 

jag tror på märket och tycker det är bra. Om man leker med tanken så kan det bli ännu bättre 

om en annan person frågar varför man köper Fairtrade. I en sådan situation kan det mycket väl 

bli så att personen som köpt Fairtrade vill försvara sitt beteende vilket i sig ytterligare kan 

cementera in beteendet. De ovanstående exemplen är förstås grundade på hur jag själv tror de 

flesta skulle agera, således måste de inte alls reflektera verkligheten men jag anser ändå att det 

finns en poäng i dem och att många människor skulle ha få skäl att inte försvara ett liknande 

beteende.   

4.1 Reliabilitet 
För att säga något om denna undersöknings reliabilitet, med hjälp av resultatet, går det att 

jämföra statistisken på fråga 1,3 och 8 med statistiken från den undersökning av sifo som 

frågorna är hämtade ifrån. På frågan om deltagaren någonsin sett Fairtrade märket 

,motsvarande fråga 1 i denna undersöknings enkät, fick sifo följande resultat: år 2011 svarade 

65 % av deltagarna att de någon gång sett märket och år 2012 var det istället 70 % som 

uppgav detta. Resultatet från denna c-uppsats undersökning fick jämförelsevis 85 % ja-svar på 

samma fråga. På frågan om hur många Fairtrade-produkter deltagarna handlar i snitt per 

månad, motsvarande fråga 3 i denna undersöknings enkät, fick sifo följande resultat: År 2011 

handlade 72 % av deltagarna minst en Fairtrade-produkt i månaden och år 2012 var det 69 %. 

Jämförelsevis ger statistiken i denna undersökning svaret att 71 % köper minst en produkt i 

snitt var månad. Den sista frågan att jämföra är frågan om deltagarnas allmänna inställning 

gentemot Fairtrade, motsvarande fråga 8 i denna undersöknings enkät, frågan där sifo fick 

följande resultat: År 2011 svarade 38 % att de hade en mycket positiv inställning gentemot 

märket och år 2012 var det 39 % som uppgav att de hade en mycket positiv inställning. 

Jämförelsevis svarade 40 % av deltagarna i denna undersökning att de hade en mycket positiv 

inställning. 



Miljövetenskap C-uppsats Emil Karlsson 910204-3552 

31 
 

Statistisken verkar stämma bra överens med varandra vilket fordrar att denna undersökning 

överlag bör ha genomförts på ett riktigt sätt och att svaren är på en tillförlitlig nivå. Dock bör 

det nämnas att SIFOs undersökning utfördes emot den svenska allmänheten och inte Karlstad 

specifikt. För övrigt, gällande reliabiliteten, går det med hjälp av resultatet (Tabell 6, 

Deltagarnas ekonomi) att utläsa att spridningen inom deltagargruppen när det kommer till 

ekonomi är försvarbar d.v.s. deltagargruppen verkar inte vara en extremgrupp när det gäller 

ekonomi. 
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5. Slutsats 

Resultatet av denna uppsats har visat att utbudet av Fairtrade har ökat i alla de fyra 

livsmedelsaffärerna som undersökts när det kommer till antalet produktkategorier som nu 

finns tillgängliga jämfört med år 2007. Denna ökning har även uppfattats av karlstadsborna 

och de flesta tror även på en fortsatt ökning. När det kommer till karlstadsbornas upplevelse 

kring märkningen verkar det förhålla sig så att många känner till den men att det inte alltid är 

självklart att produkterna har en synlig placering i butik. Det verkar även som syftet bakom 

Fairtrade-märkningen kanske uppfattas olika av karlstadsborna, detta då vissa av de åtaganden 

Fairtrade står för kopplas ihop med märket mycket starkare än andra. Att Fairtrade främjar 

demokratiutveckling och motverkar fattigdom är inte, enligt karlstadsborna, lika självklart 

som att märkningen arbetar för att främja miljöhänsyn och ekologisk produktion. I ett större 

socialt perspektiv verkar det som att karlstadsborna underskattar hur många som konsumerar 

Fairtrade då deras bedömning inte alls reflekterade konsumtionen av Fairtrade inom själva 

deltagargruppen. Det verkar även finnas tendenser att till att karlstadbornas uppfattar att andra 

personer än de själva har en större möjlighet att förändra arbetsförhållanden i 

utvecklingsländer, det verkar även här finnas en underskattning av sin egen inverkan genom 

konsumtion. Socialpsykologiska fenomen som dessa verkar spela en stor roll i avgörandet om 

en person väljer Fairtrade eller ej. Att personer har nog med information och kunskap för att 

kunna tillskriva Fairtrade-produkterna deras sanna värde är också av stor betydelse för 

konsumtionen.  
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Bilaga 1. Enkät statistik  

Totalt 60 inkomna svar. 

Alla procentenheter är avrundade. 

Kontrollfrågor: 

Alternativ Antal Procent 

Kvinna 31 52 % 

Man 29 48 % 

 

Ålder 

Kategorier Antal Procent 

18-30 28 47 % 

31-45 10 17 % 

46-60 8 13 % 

61+ 14 23 % 

 

Var handlar du oftast? 

Alternativ Antal Procent 

ICA Hagahallen   5 8 % 

Coop Mitticity   15 25 % 

Hemköp 7 12 % 

Willys 8 13 % 

Annan affär 25 42 % 

 

1. Har du någon gång sett denna märkning? 

Alternativ Antal Procent 

Ja 51 85 % 

Nej 7 12 % 

Vet ej 2 3 % 

 

2. Om du känner till märkningen: Vilket förtroende har du för märkningen?                  

Alternativ Antal Procent 

Mycket stort förtroende 13 22 % 

Ganska stort förtroende    22 37 % 

Varken stort eller litet 

förtroende    

10 17 % 

Ganska litet förtroende    1 2 % 

Mycket litet förtroende     0 0 % 
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Ingen uppfattning 14 23 % 

 

3. Ungefär hur många Fairtrade-produkter handlar du i snitt varje månad?                  

Alternativ Antal Procent 

0 15 25 % 

1 12 20 % 

2 10 17 % 

3 10 17 % 

4 6 10 % 

5 eller fler 4 7 % 

Inget svar 3 5 % 

 

4. Upplever du att det finns många Fairtrade produkter att välja mellan där du handlar oftast? 

Alternativ Antal Procent 

Ja, det räcker för mig    10 17 % 

Nej, det borde finnas 

mer att välja på 

25 42 % 

Vet ej 25 42 % 

 

5. Hur synligt tycker du att Fairtrade-produkterna är placerade i butiken där du handlar oftast?  

Alternativ Antal Procent 

Ja, de syns tydligt    7 12 % 

Ja, om man vet var de är    18 30 % 

Ibland ser jag dem    17 28 % 

Nej, jag ser dem mycket 

sällan    

7 12 % 

Har aldrig sett märket i 

butiken    

5 8 % 

Vet ej 6 10 % 

 

6. På det hela taget, hur skulle du beskriva ditt hushålls ekonomiska situation?                  

Alternativ Antal Procent 

Klart sämre än genomsnittet i Sverige  4 7 % 

Något sämre än genomsnittet i Sverige   16 27 % 

Ungefär som genomsnittet i Sverige   23 38 % 

Något bättre än genomsnittet i Sverige    13 22 % 

Klart bättre än genomsnittet i Sverige 3 5 % 

Inget svar 1 2 % 

 

7. Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa konsekvenser för miljön och 

människor i andra länder.  
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Alternativ Antal Procent 

1. Instämmer helt och hållet  31 52 % 

2. 10 17 % 

3. 8 13 % 

4. 5 8 % 

5. 1 2 % 

6. 1 2 % 

7. Instämmer inte alls     0 0 % 

Ingen uppfattning 4 7 % 

 

8. Vad är din allmänna inställning till Fairtrade-märkningen? 

Alternativ Antal Procent 

1. Mycket positiv  24 40 % 

2. 17 28 % 

3. 9 15 % 

4. 7 12 % 

5. 1 2 % 

6. 2 3 % 

7. Inte alls positiv 0 0 % 

Inget svar 1 2 % 

 

9. Hur många av Karlstadsborna tror du köper Fairtrade regelbundet? 

Alternativ Antal Procent 

0 % 1 2 % 

20 % 30 50 % 

40 % 22 37 % 

60 % 6 10 % 

80 % 0 0 % 

100 % 0 0 % 

Inget svar 1 2 % 

 

10. Jag tror att försäljningen av Fairtrade produkter i framtiden kommer att…        

Alternativ Antal Procent 

Öka kraftigt     17 28 % 

Öka något     35 58 % 

Förbli oförändrad   4 7 % 

Minska något     0 0 % 

Minska kraftigt     0 0 % 

Vet ej 3 5 % 

Inget svar 1 2 % 
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11. Under de senaste 5 åren tror jag att utbudet av Fairtrade, där jag handlar oftast, har… 

Alternativ Antal Procent 

Ökat kraftigt     9 15 % 

Ökat något     32 53 % 

Förblivit oförändrat   5 8 % 

Minskat något     0 0 % 

Minskat kraftigt     0 0 % 

Vet ej 14 23 % 

 

12. Nedan finns en lista över olika Fairtrade produkter. Kryssa i rutan bredvid de produkter 

som du någon gång har köpt.                 

Alternativ Antal Procent 

Jag köper inte Fairtrade- 

produkter 

13 22 % 

Blommor 6 14 % 

Choklad 28 64 % 

Glass 12 27 % 

Frukt & grönt 26 59 % 

Kalla drycker 1 2 % 

Honung  8 18 % 

Kaffe  31 70 % 

Kryddor 6 14 % 

Socker 10 23 % 

Kakao 14 32 % 

Godis 8 18 % 

Te   17 39 % 

Annan produkttyp      5 11 % 

Inget svar 3 5 % 

Observera att procentsatser markerade i fet och kursiv stil endast gäller de som har köpt 

Fairtrade-produkter. Dessa procentsatser indikerar hur många procent av deltagarna som har 

köpt den specifika produkten. Denna indikator rör då inte deltagarna som svarat ”Jag köper 

inte Fairtrade-produkter” och även de som inte givit något svar.  

13. Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning åligger det följande grupper och personer att 

försöka förbättra arbetsvillkoren för människor i fattiga delar av världen? 

Du själv  

Alternativ Antal Procent 

1. I mycket liten utsträckning  1 2 % 

2. 4 7 % 

3. 17 28 % 

4. 11 18 % 

5. 12 20 % 
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6. 6 10 % 

7. I mycket stor utsträckning 7 12 % 

Ingen uppfattning 1 2 % 

Inget svar 1 2 % 

 

Människor i allmänhet/konsumenter 

Alternativ Antal Procent 

1. I mycket liten utsträckning 0 0 % 

2. 5 8 % 

3. 14 23 % 

4. 5 8 % 

5. 14 23 % 

6. 7 12 % 

7. I mycket stor utsträckning 11 18 % 

Ingen uppfattning 2 3 % 

Inget svar 2 3 % 

 

14. Kryssa i vilka alternativ du tror stämmer. Fairtrade syftar till att… 

Alternativ Antal Procent 

Motverka fattigdom 29 48 % 

Motverka barnarbete 38 63 % 

Minska transporterna av 

varor 

19 32 % 

Motverka att det slängs mat 12 20 % 

Främja demokratiutveckling 24 40 % 

Främja miljöhänsyn och 

ekologisk produktion 

48 80 % 

Observera att procentsatserna syftar till hur många procent av deltagarna som valde det 

specifika alternativet.  

Svarat 1 alternativ: 12 st. 

Svarat 2 alternativ: 9 st. 

Svarat 3 alternativ: 17st. 

Svarat 4 alternativ: 13st.  

Svarat 5 alternativ: 4st 

Svarat 6 alternativ: 3st 

Svarat 0 alternativ: 2st 

15. Vad skulle kunna få dig att handla mer Fairtrade-produkter?                         
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Alternativ Antal Procent 

Ett lägre pris   34 57 % 

Fler produkter att välja på   39 65 % 

Att de syns mer i butiken   40 67 % 

Förbättrad design    1 2 % 

Förbättrad kvalitet    4 7 % 

Att fler köper dem     17 28 % 

Mer information om vad det 

innebär 

22 37 % 

Annat 5 8 % 

Observara att procentantalet indikerar hur många procent av deltagarna som svarade det 

specifika alternativet.  

Svarat 1 alternativ: 5st 

Svarat 2 alternativ: 9st 

Svarat 3 alternativ: 45st 

Svarat 4 alternativ: 1st 

De deltagare som kryssade i rutan ”Annat” uttryckte följande:  

1. Om svenska bönder/odlare har detta märke.  

2. Jag letar redan upp dem jag vill ha.  

3. Mer reklam. 

4. (Deltagaren kryssade i rutan men skrev ingenting i fältet) 

5. Mer återkoppling på hur det går.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljövetenskap C-uppsats Emil Karlsson 910204-3552 

41 
 

Bilaga 2. Inventeringsmall 

Inventering – Fairtrade 

                Mitticity Coop  ICA Hagahallen     Hemköp              Willys 

Blommor       

Bomull       

Frukt & grönt      

Guld       

Hudvård       

Kaffe       

Kakao       

Choklad       

Kalla drycker      

Kryddor & örter      

Nötter       

Ris & quinoa       

Socker       

Sportbollar       

Te       

Trä       

Vin       

Glass       

Honung       

Godis       
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Bilaga 3. Tabell över inventering  

 

 

Bilaga 4. Standardiserad instruktion för enkäten 

Hej! Jag är student vid Karlstads universitet och jag håller på med en enkätundersökning, har 

ni tid ett slag? Det tar max 5 minuter att fylla i enkäten. 

Har ni fyllt 18 år och är bosatt i Karlstad kommun? 

Om Ja… 

Jag heter Emil Karlsson och läser mitt sista år på miljövetenskapsprogrammet på Karlstads 

universitet. Den undersökning som jag håller på med här är en del av mitt examensarbete och 

jag skulle vara jättetacksam om du skulle vilja fylla i den här enkäten.   

Ingenting av vad du delar med dig kommer att kunna spåras till dig då du är helt anonym som 

deltagare dock så kommer resultatet av enkätstudien att publiceras i en C-uppsats på Karlstads 

universitet.   

 

Bilaga 5. Enkäten 

(Se nästa sida) 
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   Jag bor i Karlstad kommun                       

   Kvinna    Man  Vilket år är du född?    1 9  

Var handlar du oftast?                        

 ICA Hagahallen    Coop Mitticity    Hemköp    Willys    Annan affär 

Välj det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Fyll bara i ett svarsalternativ 

om inget annat anges och använd gärna kryss när ni fyller i rutorna. Tack på förhand! 

1. Har du någon gång sett denna märkning?                                             

   Ja    Nej    Vet ej 

2. Om du känner till märkningen: Vilket förtroende har du för märkningen?                 

 Mycket stort förtroende                       

 Ganska stort förtroende                         

 Varken stort eller litet förtroende                         

 Ganska litet förtroende                         

 Mycket litet förtroende                          

 Ingen uppfattning  

3. Ungefär hur många Fairtrade-produkter handlar du i snitt varje månad?                   

 0  1  2  3  4  5 eller fler 

4. Upplever du att det finns många Fairtrade produkter att välja mellan där du handlar 

oftast?                        
 Ja, det räcker för mig    Nej, det borde finnas mer att välja på    Vet ej 

5. Hur synligt tycker du att Fairtrade-produkterna är placerade i butiken där du 

handlar oftast?                        

 Ja, de syns tydligt    Ja, om man vet var de är    Ibland ser jag dem    Nej, jag ser dem 

mycket sällan    Har aldrig sett märket i butiken    Vet ej 

6. På det hela taget, hur skulle du beskriva ditt hushålls ekonomiska situation?                 
 Klart sämre än genomsnittet i Sverige                      

 Något sämre än genomsnittet i Sverige                       

 Ungefär som genomsnittet i Sverige                        

 Något bättre än genomsnittet i Sverige                        

 Klart bättre än genomsnittet i Sverige 

7. Många varor vi konsumerar i Sverige leder till negativa konsekvenser för miljön och 

människor i andra länder.  

Instämmer helt                   Instämmer      Ingen                              

…och hållet                                                                                     inte alls    uppfattning 

                                                                                                                                 

Hej. Mitt namn är Emil Karlsson. Jag läser mitt sista år av Miljövetenskapsprogrammet på Karlstads 

universitet och denna undersökning görs i samband med min C-uppsats. Undersökningen handlar om 

Fairtrade och karlstadsbornas konsumtion av märket. Du förblir anonym i deltagandet av denna enkät.  
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8. Vad är din allmänna inställning till Fairtrade-märkningen?           

Mycket positiv                              Inte alls positiv                                
………..                                                                                                                                   

9. Hur många av Karlstadsborna tror du köper Fairtrade regelbundet?                                

 0 %.  20 %.  40 %.  60 %.  80 %.  100 %.  

10. Jag tror att försäljningen av Fairtrade produkter i framtiden kommer att…               

 Öka kraftigt    Öka något    Förbli oförändrad  Minska något    Minska kraftigt    

 Vet ej 

11. Under de senaste 5 åren tror jag att utbudet av Fairtrade, där jag handlar oftast, 

har…                                                                                     

 Ökat kraftigt    Ökat något    Förblivit oförändrat    Minskat något    Minskat 

kraftigt    Vet ej 

12. Nedan finns en lista över olika Fairtrade produkter. Kryssa i rutan bredvid de 

produkter som du någon gång har köpt.                                                

   Jag köper inte Fairtrade produkter 

   Blommor    Frukt & grönt    Kaffe            Kakao              

   Choklad      Kalla drycker    Kryddor             Godis               

   Glass     Honung     Socker            Te                     

   Annan produkttyp    

13. Enligt din uppfattning, i vilken utsträckning åligger det följande grupper och 

personer att försöka förbättra arbetsvillkoren för människor i fattiga delar av världen?

             I mycket liten                                            I mycket stor    Ingen                            

.              utsträckning                                              utsträckning       uppfattning 

Du själv                                                                    

Människor i           

allmänhet/konsumenter                                                                   

14. Kryssa i vilka alternativ du tror stämmer. Fairtrade syftar till att…                   

 Motverka fattigdom                       

 Motverka barnarbete                       

 Minska transporterna av varor                      

 Motverka att det slängs mat                       

 Främja demokratiutveckling                      

 Främja miljöhänsyn och ekologisk produktion 

15. Vad skulle kunna få dig att handla mer Fairtrade-produkter? (Välj 3 alternativ)              

 Ett lägre pris                         

 Fler produkter att välja på                         

 Att de syns mer i butiken                        

 Förbättrad design                          

 Förbättrad kvalitet                          

 Att fler köper dem                           

 Mer information om vad det innebär                                              

 Annat;___________________________________________________________________ 

  Tack för din medverkan! 

 


