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Abstract 

 
The coffee does matter 
- A qualitative study of the Fairtrade organisation and its branding communication and how a 
group of receivers cognize the brand 
 
 
The aim with this study is to investigate what Fairtrade intend to communicate with their 
brand and how the receivers interpret the brand. To fulfill the purpose of this thesis interviews 
with the head of communication at Fairtrade Sweden, and a group of receivers involved in 
Fairtrade by their employers were conducted.  
 
The brand Fairtrade is a product label, which means that only products can be labeled, not 
companies. It adds value to other companies and products. The label is mainly located on 
products such as coffee, cacao, bananas, oranges and fabrics. To get the permission to have 
the label on a product, an agreement has to bee settled with Fairtrade. This agreement 
involves that the company must buy products from producers that are registered by Fairtrade. 
Further demands are that the company has to continuously report regarding their purchases. 
This agreement also includes rules on how the companies should use the brand. 
 
The theoretical framework in this study regards theories about communication and branding. 
The reason why communication theories are included is due to the fact that they are the basis 
for branding and brand building. These theories help us to reach the aim whit the study. 
 
A qualitative method is the basis for this study. The interviews were performed based on a 
qualitative method and the analysis of the answers from interviews is also qualitative. We 
have transcribed the interviews and searched for the most significant aspects in the data. The 
results of this study are based on five different themes which also have sub categories. The 
themes and sub-categories are built on citations from the interviews.  
 
Conclusions that have been made are that the Fairtrade organisation intends to communicate 
the core values of their brand and that the group of receivers associates these core values with 
Fairtrade. We could also see that the group of receivers cognize the brand Fairtrade in the 
same way that the organization want them to do. However there are some aspects to be aware 
of. Firstly, the interviewed persons constitute a group of well-aware consumers and the results 
can be affected by that. Secondly the group of receivers did associate Fairtrade with other 
factors than the organization Fairtrade wanted to be associated with. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Key words Rättvisemärkt, Fairtrade, Fair trade, Communication, Brand 
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Sammanfattning 

 
Kaffet spelar roll 
– En kvalitativ studie över organisationen Rättvisemärkts varumärkeskommunikation och hur 
en grupp mottagare uppfattar varumärket. 
 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad organisationen Rättvisemärkt vill kommunicera 
med sitt varumärke och hur en grupp mottagare uppfattar det. Genom att göra intervjuer med 
kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt samt personer som via sina organisationer/företag 
medverkat i Rättvisemärkts kampanj ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”, utreder vi våra 
frågeställningar för att kunna uppnå undersökningens syfte.  
 
Rättvisemärkt är ett varumärke eller snarare en produktmärkning, vilket innebär att endast 
produkter kan vara märkta, inte företag, platser eller annat. Det är ett mervärde åt företag eller 
produkter. Varumärket Rättvisemärkt påträffas på bland annat kaffe, kakao, apelsiner och 
textiler. För att få använda varumärket krävs ett skriftligt avtal med organisationen 
Rättvisemärkt. Avtalet innebär dels att endast produkter från producenter som är registrerade 
av organisationen Rättvisemärkt skall köpas och rapportering av inköpta varor men även 
regler för användning av märket.  
 
Teoretiska utgångspunkter som vi har använt oss av i studien är kommunikation och 
varumärke. Kommunikation, för att få en djupare förståelse av överföring av ett meddelande 
fungerar, vilket är grunden för varumärkeskommunikation och varumärkesbyggande.  
 
Metoden vi använt för vår undersökning är en kvalitativ analys av intervjuer, där vi tolkat och 
sökt efter de framträdande synpunkterna bland intervjuerna. Vårat resultat bygger på fem 
övergripande teman med tillhörande underkategorier och citat.  
 
Slutsatsen med vår undersökning är att organisationen Rättvisemärkt vill, genom sitt 
varumärke, förmedla sina kärnvärden samt att det ska vara enkelt att välja rättvisemärkta 
produkter. Vidare att den grupp mottagare som vi har intervjuat till stor del associerar 
varumärket till organisationen Rättvisemärkts kärnvärden. Två aspekter bör dock has i åtanke, 
dels att gruppen av mottagare som intervjuats är en grupp medvetna konsumenter och att 
resultatet av undersökningen hade kunnat få ett annat innehåll om andra konsumenter hade 
undersökt. Även att den undersökta gruppen även associerade varumärket till faktorer som 
organisationen Rättvisemärkt inte vill bli förknippad med.  
 
 
 
 
Nyckelord: Rättvisemärkt, Fairtrade, Fair trade, varumärke, kommunikation 
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1. Inledning 
 
Ett paradigmskifte håller på att ske hos de svenska konsumenterna. Tiden är förbi då enbart 
innehåll och utsida var de avgörande faktorerna för ett produktköp, i alla fall om man ser till 
de medvetna konsumenterna.  Det finns idag ett ökat intresse hos en bredare publik än 
tidigare, av produkter som är märkta med Rättvisemärkt. Under första halvåret av år 2007 
ökade försäljningen av Rättvisemärkta produkter med 130 procent.1  
 
Hur kommunicerar en organisation som Rättvisemärkt med sitt varumärke som står för något 
så komplext som god världshandel? Har Rättvisemärkts mottagare samma uppfattning som 
organisationen Rättvisemärkt när det gäller varumärket? Dessa frågor har vi för avsikt att 
besvara i denna studie om Rättvisemärkts varumärke. 
 
Vad finns det då för anledning att fördjupa sig inom dessa frågor? Nicholls & Opal2 menar att 
Rättvisemärkts viktigaste del för att utvecklas är att konsumenterna utbildas och blir 
medvetna, men framförallt att det finns ett nytänkande varumärkesbyggande som innehåller 
värden som både är etiska och kvalitetsbaserade. 
 

1.1 Varumärket Rättvisemärkt 

 
Organisationen Rättvisemärkt benämner själva sitt varumärke som ett certifieringsmärke, vi 
har dock valt att kalla det för varumärke. Det nuvarande varumärket är internationellt och har 
i Sverige använts sedan början av år 2004, tidigare hade varje land sitt eget varumärke. Den 
främsta orsaken till att man ersatte märket var att de ville förmedla en enhetlig bild av 
Rättvisemärkt och Fairtrade. När de bytte märke kände, enligt organisationen själva, cirka 40 
procent av Sveriges befolkning till Rättvisemärkt3 och år 2006 hade siffran ökat till 64 
procent.4 Organisationen menar att i takt med att fler produkter kommer ut på marknaden 
desto mer ökar kännedomen.5 Rättvisemärkts ambitioner är att varumärket ska förmedla 
mervärden som bättre arbets- och levnadsstandard för producenten, främjande av demokrati, 
motverkande av diskriminering, barnarbete, organisationsrätt samt bra miljö.6 
 
Varumärket Rättvisemärkt är en produktmärkning, vilket innebär att det endast är produkter 
som kan vara märkta inte företag eller platser. Det är ett mervärde åt andra företag eller 
produkter.7 Varumärket påträffas främst på varor som till exempel kaffe, kakao, apelsiner 
samt textiler.8  
 
För att få använda varumärket Rättvisemärkt krävs ett skriftligt avtal med organisationen 
Rättvisemärkt. Avtalet innebär dels att man måste köpa produkter från producenter som är 
registrerade av organisationen Rättvisemärkt och att man måste rapportera om sina inköp men 

                                                 
1 Se te x Rättvisemärkt 2008-01-05: www.rattvisemarkt.se/cldoc/442, Clifton i Alex Nicholls & Charlotte Opal, 
2004, Fair trade – Market-driven E thicalConsumption. 2001, s. 23 
2 Rättvisemärkt 2007-12-18: www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml10.htm 
3 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/129.htm?_style=print 
4 Rättvisemärkt 2007-10-31: http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/168.htm 
5 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/129.htm?_style=print 
6 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
7 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/logoty.htm?_style=print 
8 Rättvisemärkt 2008-01-01: http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml59.htm 
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även regler för hur man får använda märket.9 De organisationer och företag som är med i 
kampanjen ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe” är en av flera som brukar varumärket 
Rättvisemärkt och sprider dess budskap, andra som gör det är licenstagare, 
dagligvaruhandeln, underleverantörer, medlemsorganisationer och ambassadörer. 10  
 

1.2 Presentation av intervjupersoner 

 
Vi har i undersökningen valt att genomföra sju respondentintervjuer. En intervju med 
kommunikationsansvarig på Rättvisemärkt och sex intervjuer med personer som anser sig ha 
goda kunskaper om Rättvisemärkt och som genom sina organisationer/verksamheter valt att 
medverka i Rättvisemärkts kampanj ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”.  Intervjuerna utfördes 
med personer inom följande verksamheter: 
 
Ola, Föreningen för Rättvisemärkt 
Lena, ABF, Arbetarnas Bildningsförbund, Jönköping. 
Marcus, Pingstförsamlingen, Jönköping 
Hans, Stadsbiblioteket, Jönköping. 
Hanna, Immanuelkyrkan, Jönköping 
Henrik, Vuxenskolan/Lärarförbundet, Jönköping 
Monica, Svenska Kyrkan, Jönköping.  
 

1.3 Disposition 

 
I uppsatsens första kapitel har vi gett en första inledning med en introduktion, översikt och 
förklaring över undersökningens område samt en presentation av varumärket Rättvisemärkt. 
 
Efter inledningen följer uppsatsens andra kapitel som är en bakgrund över organisationen 
Rättvisemärkt. Här beskriver vi vad Rättvisemärkt är, organisationens struktur, vad det 
innebär med rättvis handel samt hur Rättvisemärkts utveckling har sett ut.  
 
Kapitel tre behandlar uppsatsens teoretiska utgångspunkter, dels kommunikation med de två 
olika kommunikationsteorierna - processkolan och den semiotiska skolan. Men även 
varumärkesteorier som behandlar varumärkesuppbyggande ur företags- och 
konsumentperspektiv. 
 
I uppsatsens fjärde kapitel presenterar vi syfte och frågeställningar som ligger till grund för 
den genomförda undersökningen. 
 
I kapitel fem återfinns ett metodavsnitt, där beskriver vi hur undersökningen har genomförts, 
vilken metod som har använts vid val av datainsamling, bearbetning och tolkning av data.  
 
Resultatredovisningen återfinns i uppsatsens sjätte kapitel. Genom teman, kategorier, citat och 
sammanfattningar redovisas det som framkommit av intervjuerna. 
 

                                                 
9 Rättvisemärkt 2008-01-28: http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml71.htm 
10 Se bilaga 1.  
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Uppsatsens sjunde kapitel består av en slutdiskussion, i vilken undersökningens resultat 
återknyts till de teoretiska utgångspunkterna. Vidare diskuteras och analyseras 
undersökningens resultat på en högre nivå. 
 
I uppsatsens åttonde kapitel redovisar vi de slutsatser som vi har kommit fram till med 
undersökningen. 
 
Avslutningsvis finns i det i det sista kapitlet en referenslista över litteratur, elektroniska och 
muntliga källor. 
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2. Bakgrund 
 
Vi kommer i följande stycke ge en beskrivning av vad Rättvisemärkt är för något, vilken 
organisation som står bakom, hur rättvis handel fungerar samt hur Rättvisemärkt har 
utvecklats till det som det är idag.  
 

2.1 Vad är Rättvisemärkt 

 
Enligt Nationalencyklopedins Internettjänst är Rättvisemärkt en märkning vars fokus ligger på 
mänskliga rättigheter. Användning av Rättvisemärkt bidrar bland annat till förhindring av 
barnarbete och diskriminering på grund av hudfärg, kön och religion och uppmuntrar 
ekologiskt odlande.11 
 
Rättvisemärkt är enligt den egna hemsidan en fri och oberoende produktmärkning vars syfte 
är att bidra till en bättre arbets- och levnadsstandard för producenter i utvecklingsländer. Men 
märkningen syftar inte enbart till att förbättra den ekonomiska situationen för odlare och 
anställda utan även ett försök till förbättring av demokrati och organisationsrätten i 
närsamhället.12

 

 
Numera finns ett brett utbud av Rättvisemärkta varor i butiker, i caféer och på hotell. De 
produkter som är Rättvisemärkta är framförallt livsmedel som bland annat kaffe, te, kakao, 
choklad, färsk frukt men även vin, rosor och fotbollar.13 
 

2.2 Organisationen bakom Rättvisemärkt 

 
Rättvisemärkt består av två ben, en förening och ett bolag. Föreningen för Rättvisemärkt har 
till uppgift att sprida information och bilda opinion för att öka medvetenhet hos 
konsumenterna om Rättvisemärkt samt öka efterfrågan på rättvisemärkta varor. Rättvisemärkt 
i Sverige AB arbetar med att licensiera Rättvisemärkt/Fairtrade till företag vars produkter är 
märkta i enlighet med internationella Fairtrade-kriterier. Föreningens och bolagets 
gemensamma mål är att öka tillgången till och konsumtionen av rättvisemärkta varor. Bolaget 
ägs av Svenska kyrkan och LO. Bakom föreningen står idag 32 medlemsorganisationer som 
stödjer föreningen ekonomiskt och med informationsspridning. Föreningen för Rättvisemärkt 
är en ideell och har två huvuduppgifter; dels spridning av information och opinionsbildning, 
dels att ge licenser till företag som uppfyller föreningens krav14. 
 

Rättvisemärkt är den svenska delen i den internationella organisationen Fairtrade Labelling 
Organizations International (FLO). FLO utvecklar kriterier, kontrollerar att de efterföljs och 
stödjer odlare och anställda i utvecklingsländer. FLO bildades 1997 och är en 
paraplyorganisation vilken sammanför 20 olika märkningar i 21 länder som alla arbetar för 
rättvis handel.15 
 

                                                 
11 Nationalencyklopedin 2007-10-31:www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=967760&i_sect_id=967760 
12 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
13 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
14 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
15 Rättvisemärkt 2008-01-05: www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml9.htm 
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2.3 Rättvis handel 

 
Rättvis handel är benämningen för ett sätt att bedriva god handel där människan och 
lokalsamhällets utveckling sätts i centrum och där fattigdom och social utslagning inte ämnar 
finnas. Genom rättvis handel ges producenterna i utvecklingsländerna en chans att förbättra 
sina inkomstmöjligheter och att hävda sig på världsmarknaden.16  
 
Rättvis handel är ett samarbete som enligt organisationen Rättvisemärkt präglas av öppenhet, 
ömsesidighet och respekt mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter. Rättvis 
betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskligheter och för miljön 
möjliggör på sikt ekonomisk och social utveckling, är ytterligare effekter de vill uppnå.17 
 

2.4 Rättvisemärkts utveckling 

 
I Sverige väcktes intresset för Rättvis handel på 1960- och 70 – talet. Olika aktörer började 
sälja rättvist handlade produkter för att stödja producenterna i utvecklingsländerna och detta 
var grunden till Rättvisemärkt. Rättvisemärkt bildades år 1996 i Sverige och ett flertal 
organisationer, bland annat Röda korset, LO, Svenska Kyrkan och TCO, valde att stå bakom 
produktmärkningen.18  
 
År 1997 lanserades Rättvisemärkt kaffe, den första Rättvisemärktcertifierade produkten, kort 
därefter introducerades även bananer, te och kakao. De första åren var det få som kände till 
produktmärkningen och det var svårt att få tag på produkterna i handeln, detta resulterade i 
mindre lönsam försäljning. För att öka spridningen av information och kännedomen av 
Rättvisemärkt krävdes ett genomslag. Med hjälp av medlemsorganisationerna bakom kunde 
informationen spridas på ett mer effektivt sätt, och bidrog till en större kännedom om 
Rättvisemärkt. 19 
 
Sedan 1999 har ytterligare insatser gjorts för att öka kännedomen om Rättvisemärkt. 
Organisationen har bland annat satsat på lansering av fler certifierade produkter, man har 
infört frivilliga ambassadörsutbildningar, (utbildningar anordnade av Rättvisemärkt i syfte att 
dessa så kallade ambassadörerna ska sprida information om Rättvisemärkt) omorganiserat 
verksamheten och ändrat certifieringsmärket till det som är gemensamt internationellt. De 
senaste två åren har Rättvisemärkt presenterat Fairtrade City, en diplomering från 
Rättvisemärkt till städer som engagerar sig för etisk konsumtion samt Fairtrade Fokus som är 
den första stora kampanjen, med bland annat utomhusreklam och aktiva ambassadörer, som 
riktar sig till en bredare allmänhet.20 
 
Enligt ett pressmeddelande författat av organisationen Rättvisemärkt i oktober 2007 så ökade 
försäljningen av rättvisemärkta produkter med 130 procent första halvåret 2007 jämfört med 
samma tidpunkt året innan. 21 
 
 
                                                 
16 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
17 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
18 Rättvisemärkt 2007-10-31: PDF Tio år med Rättvisemärkt 
19 Rättvisemärkt 2007-10-31: PDF Tio år med Rättvisemärkt 
20 Rättvisemärkt 2007-10-31: PDF Tio år med Rättvisemärkt 
21 Rättvisemärkt 2008-01-05: www.rattvisemarkt.se/cldoc/442.htm 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi har för avsikt att med en presentation av de teoretiska utgångspunkterna göra läsaren 
införstådd för den grund studien byggs upp på, kommunikations- och varumärkesteorier. 
Dessa teorier tas sedan tillvara på i studiens analys och diskussion. 
 

3.1 Kommunikation 

 
I detta avsnitt kommer vi att ge en övergripande presentation av vad begreppet 
kommunikation innebär och hur det kan definieras. 
 
Kommunikation är ett begrepp som de flesta människor känner till men en del kan ha 
svårigheter med att säga exakt vad det är och definiera det. Detta är inte konstigt då 
kommunikation kan betyda flera olika saker. Kommunikation kan ses som kontakt i allmänhet 
mellan individer och grupper, ute på stan eller på Internet. Kommunikation kan även vara att 
sprida information, det vi ser på TV, hur vi uttrycker oss via vår frisyr eller samtal mellan två 
individer, listan är oändlig22 En generell definition av kommunikation är att det är ”en social 
samverkan med hjälp av meddelande”. 23  
 
Inom kommunikationsforskningen har två inriktningar kommit att bli de mest framträdande, 
processkolan/transmissionssynen och semiotiska skolan/den meningsskapande synen.24 Dessa 
två skiljer sig åt med avseende att de koncentrerar sig på olika delar av 
kommunikationsprocessen. Den första ser kommunikation som en informativ och enkelriktad 
process medan den andra ser det som en social konstruktion av verkligheten som sker i 
samspel med andra människor.25 
 

3.1.1 Processkolan 

 
Kommunikationsforskaren, Harold D. Lasswell, formulerade 1948 en mening som fortfarande 
är den syn på kommunikation som många människor har:26

Vem säger vad till vem genom 

vilken kanal med vilken effekt
27
. Denna uppfattning stämmer även bra överens med den syn 

som processkolan har på kommunikation.28 
 
Inom processkolan menar man att kommunikation är överförande av meddelande. 
Meddelandet är enligt detta synsätt det som överförs vid en kommunikationsprocess, vilket är 
beroende av sändarens avsikt.29 Processkolan ser kommunikation som ett förlopp där man vill 
påverka en persons beteende eller sinnesstämning. Effektivitet och noggrannhet är två 
centrala element i informationsöverförandet. Uppnås inte meddelandets eftersträvansvärda 

                                                 
22 Fiske, Kommunikationsteorier - en introduktion, Uppsala, Wahlström och Widstrand, 2004, s. 11-12 
23 Fiske, 2004, s. 11-12 
24 Se t ex Fiske, 2004, s. 12 -13, Falkheimer och Heide, Reflexiv kommunikation - Nya tankar för strategiska 
kommunikatörer, Malmö, Liber, 2003, s. 67 - 68 
25 Falkheimer och Heide, 2003, s. 67 
26 Falkheimer och Heide 2003, s. 67 
27 Fiske, 2004, s. 48, Falkheimer och Heide, 2003, s 67 
28 Falkheimer och Heide, 2003, s 67 
29 Fiske, 2004, s. 14 
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effekt, klassas den som ”misslyckad” kommunikation.30 Målet med kommunikation är att 
förmedla så effektiv information som möjligt, från sändare till mottagare.31  
 
Ett tydligt exempel på processkolans syn på kommunikation är Shannon and Weavers 
kommunikationsmodell. Modellen presenterar kommunikation som en enkel, linjär process.32 
De enskilda delarna i modellen är sändare, budskap, medium, mottagare, effekt och brus. 
Sändaren är den som sänder budskapet genom ett medium till mottagaren, som tar emot 
budskapet. Mottagarens reaktion på budskapet är effekten. Brus (tekniska företeelser) är 
sådant som tillkommer under processen, som inte kommer från sändaren, eller som inte är 
planerat.33  
 
Med tiden har Shannon och Weavers modell utvecklats, idag är modellen mer avancerad och 
består av fler enskilda delar.34 Bruselementet är inte längre kopplat till mediet och det 
tekniska, utan är en del av hela kommunikationsprocessen. Bruset kan numera bero på en 
mängd olika faktorer.35 Ett av flera begrepp som har tillkommit är feedback, som betyder 
återkoppling, det vill säga mottagarens svar till sändaren. Modellen har även kompletterats 
med fenomenen kodning och avkodning som avser den tolkning som sändaren lägger in i 
budskapet och den tolkning som mottagaren läser ut.36 Koder består av tecken (det vill säga 
fysiska signaler som står för något annat än sig själv) samt regler och överenskommelser som 
styr när och hur man kan kombinera och bilda meddelande av olika slag.37 Ett annat tillskott 
till modellen är kontexten, som är det sammanhang vilket kommunikationen sker inom. 
Genom detta tillägg får vi fram en mer komplex modell, den som oftast används idag inom 
processkolan.38  

 
Figur 3.1 Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang

39
 

 

                                                 
30 Fiske, 2004, s. 12 
31 Larsson, 2001, s. 26 
32 Fiske, 2004, s. 16 
33 Fiske, 2004, s. 19 
34 Larsson, 2001, s. 41 
35 Fiske, 2004, s. 35 
36 Larsson, 2001, s. 39-41 
37 Fiske, 2004, s. 34 
38 Larsson, 2004, s. 40 
39 Larsson, 2004, s. 41 

avkodning kodning 

sändare budskap medium mottagare 

feedback 

kontexten 

Individuella, 
sociala och 
organisator- 
iska faktorer 

Individuella, 
sociala och 
publika 
faktorer 



   13 

Processkolan är som tidigare nämnts en syn på kommunikation, i nästa avsnitt kommer en 
redogörelse över den semiotiska skolan och det mest framträdande med denna syn på 
kommunikation.  
 

3.1.2 Semiotiska skolan 

 
Den semiotiska skolan ser kommunikationen som en meningsskapande process som fokuserar 
på att skapa och upprätthålla relationer. I samspel med andra individer skapas och utvecklas 
gemensamma föreställningar som enligt semiotiska skolan ska bevaras för att människor ska 
kunna kommunicera med varandra.40 Tanken är att en ömsesidig förståelse kan skapas med 
hjälp av kommunikation med andra människor.41 
 
Inom den semiotiska skolan ses kommunikation som något gemensamt;42 En process där 
deltagarna tillsammans skapar och delar information i syfte att nå ömsesidig förståelse.

43 
Inom denna syn talas det alltså inte om sändare och mottagare, utan om deltagare.44 Enligt 
semiotiken är meddelandet en sammansättning av tecken som skapar betydelse i samverkan 
med deltagarna. Meddelandet tolkas olika beroende på vilken kultur/gemenskap sändaren och 
mottagaren kommer ifrån, olika tolkningar betyder inte att kommunikationen är misslyckad.45 
 
Som tidigare nämnt kan kommunikation vara allt från det vi ser på tv till hur våra frisyrer ser 
ut. Kommunikation kan även vara förmedling av ett varumärke. Företaget bakom varumärket 
vill kommunicera till konsumenterna via sitt varumärke. 
 

3.2 Varumärke 

 
I följande avsnitt kommer vi att beröra teorier inom varumärkesforskningen. Först kommer vi 
att beskriva begreppet varumärke sedan kommer vi att göra en avgränsning och rikta in oss på 
två olika perspektiv inom forskningen, varumärkesuppbyggande ur företagsperspektiv och 
kundperspektiv.  
 

3.2.1 Begreppet varumärke 

 
Ordet eller begreppet brand eller ”brandr” kommer ifrån fornnordiskan som betyder ”att 
bränna”.46 Allt eftersom marknaden växte, utvecklades brand (fortsättningsvis kallas för 
varumärke) och ändrades i sin betydelse från att ha varit ursprungskällan för en produkt eller 
för att utmärka tillverkaren från andra som producerade liknande produkter. Till att idag ses, 
med en mycket förenklad förklaring, som en identifiering av tillverkaren av en vara eller 
tjänst.47  

                                                 
40 Fiske, 2004, s. 13, Falkheimer och Heide, 2003, s 78-79 
41 Falkheimer och Heide, 2003, s. 67 
42 Larsson, 2001, s. 26, Falkheimer och Heide, 2003, s. 78 
43 Larsson, 2001, s. 26 
44 Larsson, 2001, s. 26 
45 Fiske, 2004, s. 14 
46 Runkel & Brymer, 1997 i Don Schultz & Beth Barnes, Strategic Brand Communication Campaigns, 1999,  s. 
36 
47 Schultz & Barnes, 1999, s. 36 
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Länge ansågs varumärket enbart tillhöra den privata sektorn som marknadsförde 
konsumentprodukter. Sedan några år tillbaka är det dock vanligt att organisationer inom den 
offentliga sektorn, ideella föreningar och politiska partier bland andra, tänker allt mer på det 
egna varumärket som ett värdefullt konkurrensmedel.48  ”Ett varumärke kan bland annat ses 
som en informationsbärare, en garant och en imageskapare för konsumenten”.  Med hjälp av 
varumärket kan kunden få information om produktens eller tjänstens pris, funktion och 
kvalitet. Varumärket hjälper kunden att avgöra vilken av de likvärdiga produkterna som är 
bäst för köp.49 
 
Bergström50 definierar varumärke på detta sätt; ”Varumärket är en manifestation av den 
immateriella föreställningen av en produkt”. Innebörden av detta citat är att det är många 
faktorer som påverkar den mentala bilden av en produkt hos konsumenten. Faktorer som 
spelar in kan till exempel vara hur väl kunden blir bemött i kundtjänst, vilken lön vd:n på 
företaget har, till produktens förpackning. Vidare så gör Bergström en liknelse mellan 
varumärke och förtroendekapital där rätt förvaltning av detta kan göra att kunden känner ett 
förtroende men negativ utgång om företaget istället missköter varumärket. Kort sagt 
innehåller ett starkt varumärke; förtroende, respekt och gott anseende. 51  
 

3.2.2 Varumärkesuppbyggande 

 
För att gå in djupare på vad ett varumärke kan innehålla visar vi med Kapferers så kallade 
pyramidmodell de olika dimensionerna i ett varumärke. 
 
Kapferer52 vill med sin pyramidmodell illustrera vad ett varumärke enligt honom bör 
innehålla, pyramiden är uppdelad i tre olika nivåer. Överst i denna pyramid finns varumärkets 
kärnvärde som är själva ursprunget till dess identitet. Den mellersta nivån relaterar till vilken 
stilistisk kod (dess utseende) varumärket har, vad det kommunicerar, vad det signalerar och 
vilka associationer det ger. Det är stilen på varumärket som lämnar avtryck i människors 
medvetande. På den nedersta nivån i pyramiden finns produkten eller tjänsten och dess 
positionering. De löften som finns inbringade i varumärket ligger i den här nivån, exempel på 
löften som ett företag vill ge kan vara; trovärdighet, säkerhet och nytänkande. Dessa löften 
ska vara sammankopplade med den översta nivån, det vill säga de ska vara kopplade till 
varumärkets kärnidentitet. Stilen på varumärket är som en människas handstil, det avslöjar 
dess inre nyanser, dess personlighet, dess kultur och själva konceptet som det erbjuder.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Holger & Holmberg, Identitet – om varumärken, tecken och symboler, 2002, s.109 
49 Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, 1997, s. 
28 
50 Bergström Effektiv visuell kommunikation – hur man får ett budskap i text, bild, film, form och färg att nå 
fram, 2004, s. 58 
51 Bergström, 2004, s. 58 
52 Kapferer, The new Strategic Brand Management – Creating and Sustaining Brand Equity Long Term 3rd, 
2004,  s. 222 
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Figur 3.2 Identity and pyramid models
53 

 
I utvecklingen av ett varumärke finns det till en början bara ett namn på en ny produkt eller en 
tjänst, det är först som senare som det fylls på med värden/meningar och blir självständigt.  
Kapferer visar på detta med ett bra exempel.  Klädföretaget Benetton började med att sälja 
färgglada tröjor. Företaget utvecklades, de blev mer dynamiska och började att bland annat att 
identifiera sig med värdena vänskap och rastolerans. Idag är Benetton ett kulturellt varumärke 
som visar på ett moraliskt ställningstagande. 54  
 

3.2.3 Varumärket ur företags- och konsumentperspektiv 

 
Ett varumärke kan betraktas ur fyra olika perspektiv; lagstiftarens, företagets, konsumentens 
eller konkurrentens. Beroende på vem som ser på varumärket har det olika funktioner. Vi har 
valt att koncentrera oss på företags- och kundperspektivet.55  
 

3.2.3.1 Varumärke ur företagsperspektiv 

 
I litteraturen som beskriver varumärkesuppbyggnad ur företagetsperspektiv brukar det talas 
om ett antal begrepp; produktattribut, märkesidentitet, kärnvärden, positionering, 
marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. 56  Dessa begrepp har vi valt att samla i 
Melins modell - varumärkesmixen. 57 Denna modell är en illustration över vad som krävs för 

                                                 
53 Kapferer, 2004,  s. 223 
54 Kapferer, 2004, s. 223 
55 Melin, 1997, s. 25 
56 Se t ex Ericson, Planerad kommunikation, Strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer, 2005, s. 92, 
Melin, 1997, s 173 
57 Melin, 1997, s. 173 
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att bygga upp, utveckla och vårda ett starkt varumärke. Samtliga begrepp i modellen är 
hämtade från litteratur inom området, med undantag för intern märkeslojalitet som Melin själv 
har utvecklat. Tillsammans är de sex begreppen representativa för en framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad. 
 
 
 

 
 
 
Figur 3.3 Varumärkesmixen – en illustration av den varumärkesuppbyggande processen ur 
företagsperspektiv

58
 

 
Produktattribut 
Produktattribut gäller de konkreta koncept och produkter/tjänster som företaget erbjuder.59 
Vilka produktattribut företaget väljer är viktigt då det påverkar konsumenternas respons på en 
produkt. Attributen kan vara av tre olika karaktärer; kvalitet, egenskaper och design. 
Produktens kvalitet innebär dess förmåga att kunna utföra sina funktioner, det kan till exempel 
innebära produktens pålitlighet, precision och hållbarhet. Vilka egenskaper en produkt har är 
viktigt för att konsumenterna ska bli lockade av varan. Varans design innefattar dess 
användbarhet och utseende.60 Ett starkt varumärke ger extra värde till en produkt och medför 
trofasta kunder. Det är en form av garanti för kvalitet eller andra egenskaper som märket står 
för.61  
 
Märkesidentitet 
Märkesidentitet kännetecknas av vad varumärket står för, vad som ger det betydelse och vad 
som gör det unikt.62 Det är företagets mentalitet, den bygger på dess kultur och historia.63  

                                                 
58 Melin, 1997 s. 174 
59 Ericson, 2005, s. 92 
60 Kotler, Principles of Marketing, 10th editon, 2004, s. 292- 295 
61 Kotler, 2004, s. 292- 295 
62 Melin, 1997, s. 135 
63 Bergström, 2004, s. 59 
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Det primära syftet med att utveckla en märkesidentitet är att försöka förmedla ett emotionellt 
mervärde till konsumenten. Enligt Melin är det betydelsefullt att ett företags märkesidentitet 
på något sätt är en reflektion av hur konsumenten vill bli uppfattad samtidigt ska identiteten 
överensstämma med konsumentens uppfattning om sig själv. 64 För att bygga upp en stark 
märkesidentitet är de enligt Kapferer viktigt att sträva efter att skapa ett band mellan 
produkten och konsumenten. En märkesidentitet ska vara konkurrenskraftig över tiden krävs 
ett konsekvent och uthålligt förfarande. 65  
 
Kärnvärden  
Kärnvärde är ett centralt begrepp i varumärkesuppbyggandet, det ska tillfredställa 
grundläggande behov hos konsumenten och därmed vara ett värde för denne. Kärnvärdet 
representerar märkesproduktens huvudsakliga konkurrensfördel, det vill säga 
differentieringsfördelar, ofta består dessa differentieringsfördelar av funktionella och 
emotionella mervärden. En differentieringsfördel måste vara kommunicerbar i förhållande till 
konsumenten för att kunna utgöra varumärkets kärnvärde. 66  
 
Positionering 
Att positionera ett varumärke innebär att ägaren av varumärket framhäver dess karaktäristiska 
drag för att uppmärksamma sig själva hos kunderna och för att utmärka sig gentemot 
konkurrenterna67  För att behålla sina kunder och få nya krävs det att innehavaren levererar 
mer värde än sina konkurrenter, det vill säga någon form av differentiering. Detta kan göras 
på två sätt, dels genom att erbjuda lägre priser eller också genom att ge kunderna mer 
förmåner samtidigt som priset är högre än konkurrenternas.68  
 
Organisationer och företag kan på olika sätt differentiera sina produkter från sina 
konkurrenter, Kotler nämner fyra olika möjligheter till differentiering. Ett alternativ är att 
särskilja sina produkter genom till exempel design, pålitlighet, säkerhet och prestanda, detta 
kallas för produktdifferentiering. En annan möjlighet är att genom servicedifferentiering, det 
vill säga att genom bland annat säkerhet, snabbhet, enkel installation och support skilja ut sina 
produkter från andra. Personaldifferentiering är ännu ett alternativ, vilket innebär att företaget 
differentierar de anställda på företaget. Sådan differentiering kräver att personalen är utvald 
med omtanke samt att företaget utbildar dem väl, då de ska vara bättre än konkurrenternas 
arbetsstyrka. Den sista varianten på differentiering är Imagedifferentiering som har att göra 
med vilken bild konsumenterna har av företaget. Fastän att konkurrenterna erbjuder liknande 
produkter så vill kunderna välja ett speciellt märke.69 
 
Marknadskommunikation 
Marknadskommunikationen är ännu en viktig aspekt för att bygga upp ett starkt varumärke. 
Märkesinnehavaren måste nå ut med sin positionering till konsumenterna. Dagens 
informationsbrus gör att det är ännu viktigare för företag att särskilja sig genom sin 
marknadskommunikation, i detta är varumärket en unik tillgång. En stark kommunikation 
skapar trovärdighet och slagkraft.70  
 

                                                 
64 Melin, 1997, s. 135 
65 Kotler, 2004, s.255 
66 Melin, 1997, s. 177 
67 Kapferer, 2004, s. 100 
68 Kotler, 2004, s. 260 
69 Kotler, 2004, s. 260-261 
70 Melin, 1997, s. 177 
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Intern märkeslojalitet 
Intern märkeslojalitet är Melins eget begrepp och är nära förknippat med att vårda 
varumärkeskapitalet. För att konsumenten ska förbli märkeslojala måste även företaget bakom 
varumärket vara lojal, det vill säga intern märkeslojalitet. En viktig del i den interna 
märkeslojaliteten är att se till att de juridiska aspekterna skyddas och inte missbrukas av 
andra. Ytterligare en betydelsefull del är att konsumenterna uppfattar företaget på det sätt som 
företaget vill bli uppfattat71 
  
Sammanfattningsvis kan man utifrån beskrivningen av varumärkesmixen och dess begrepp 
utläsa vissa mönster som är genomgående för att skapa ett mervärde för konsumenten. Att 
genom varumärket upprätthålla, en för konsumenten upplevd god kvalitet, utveckla och 
underhålla ett gott anseende, kommunicera sina kärnvärden genom passande 
marknadskommunikation samt ta hand om den interna märkeslojaliteten. 
 
 
3.2.3.2 Varumärke ur konsumentperspektiv 
 
I föregående stycke redovisade vi för varumärkesbyggande ur företagsperspektiv, i denna del 
ska vi beskriva samma sak fast ur konsumentperspektivet. Oavsett vilken målgrupp ett företag 
riktar sig till är det av betydelse att förstå elementen i beslutsprocessen hos kunden för att 
kunna påverka konsumentens val av märke. Som tidigare nämnts är den övergripande 
målsättningen för märkesinnehavaren att bygga upp en bred grund av märkeslojala 
konsumenter. Med anledning av detta är företagets utmaning att erbjuda en märkesprodukt 
med ett unikt, tilltalande och beständigt mervärde, som på bästa sätt tillfredställer 
konsumentens behov och önskningar.  För att lyckas med detta är det viktigt att förstå hur 
varumärket kan bidra till att skapa värde och vilken innebörd det har i beslutsprocessen hos 
konsumenten.72 Vi kommer följande att beskriva denna beslutsprocess med utgångspunkt från 
sex viktiga begrepp, engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, 
mervärden och märkeslojalitet.

73 
 

                                                 
71 Melin, 1997, s. 177 
72 Melin, 1997, s. 37-39 
73 Se t ex Melin, 1997, s. 39, Ericson, 2005, s. 94 
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Figur 3.4 Den varumärkesbyggande processen i konsumentens medvetande

74
 

 
 
Engagemang 
Att väcka engagemang för märkesprodukter hos konsumenten ses som viktigt av den 
anledningen att ett högt engagemang bidrar till att lojaliteten för produkten blir stark och 
varaktig.75 Något erkänt begrepp för vad märkesengagemang är finns inte enligt Melin, men 
det som är gemensamt för de olika varianter som finns är att det handlar om individen och 
vilket intresse som finns för märkesprodukten samt vilken betydelse produkten har för 
individen.76 Ju mer engagerad en kund är desto mer mottaglig är den för information. En 
annan anledning till varför marknadsförare arbetar mycket med att skapa ett engagemang hos 
kunden för märkesvaran är att kunden ska tycka att varumärket har betydelse i val av produkt. 
Det här innebär också att kunden blir mer märkeskänslig och mindre priskänslig. 77 
 
Märkeskänslighet 
När en konsument är märkeskänslig blir varumärket den främsta informationsreferensen i 
avgörandet vid köp av en märkesprodukt.78 För många människor innebär varumärket en 
trygghet då det kan minska riskerna för att göra fel köpbeslut. För en märkeskänslig person är 
det viktigt att köpa en vara med ”rätt” varumärke.79  
 
Märkeskännedom 
För att lyckas slå igenom med ett varumärke är det en förutsättning att konsumenterna är 
medvetna om det specifika varumärket, vilket benämns märkeskännedom. Enligt Melin är det 
mest ultimata då kunden spontant kommer ihåg ett varumärke. Detta är dock mycket svårt att 

                                                 
74 Melin, 1997, s. 39 
75 Melin, 1997, s. 40 
76 Antil, 1984 i Melin, 1997, s.40 
77 Melin, 1997, s 40-41 
78 Melin, 1997, s. 41 
79 Ericson, 2005, s.94-95 
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åstadkomma, därför kan ibland en påminnelse behövas för att väcka minnet. Det är 
märkeskännedomen som knyter samman kunden med varumärket. Detta gör att en känsla av 
förtrogenhet och samhörighet skapas samt blir till en garanti för många kunder som anser att 
ett välbekant varumärke representerar en bra produkt eller tjänst. När ett nytt varumärke ska 
äntra marknaden måste det ta andra märkesprodukters platser i konsumenternas medvetande. 
Enligt Salomon80 kan endast tre eller fyra märkesprodukter i samma produktkategori få plats i 
konsumentens medvetande. En annan sits har de märkesinnehavare som ska införa ett nytt 
varumärke i en helt ny produktkategori, eftersom det inte finns några förställningar om hur 
någonting ska vara inom denna kategori. Det finns därför chans för varumärket att skaffa en 
bra ställning på marknaden i och med att det är först.81 
 
Märkesassociationer 
Ett sätt att undgå att bli prisjämförd kan vara att fylla ett varumärke med värden som 
frambringar positiva och starka märkesassociationer. Om kunden inte uppfattar några 
väsentliga skillnader mellan produkterna i samma produktkategori, tenderar priset att bli det 
avgörande i ett köpbeslut för konsumenten. Genom att konsumenterna associerar till viktiga 
faktorer bygger företaget bakom varumärket upp ett känslomässigt engagemang hos kunden.82 
Exempel på sådana faktorer kan vara upplevd kvalitet; såsom produktens inneboende 
egenskaper eller det man kan se; som namn, förpackning, reklamannons och så vidare. 83 
Märkesassociationer skapas hos kunden först efter kännedom av varumärket.84  
 
Mervärden 
Ett annat sätt att undvika att ens varumärke drunknar i mängden bland andra varumärken och 
produkter är att tillförskansa varumärket ett mervärde. Ett mervärde kan beskrivas som ett 
abstrakt innehåll som tillför någonting till kunden, vid val av produkt ur samma 
produktkategori, utöver basbehoven. Det vill säga att det rättfärdigar ett högre pris för 
konsumenten. 85  Antingen har du en klocka eller har du en Rolex. Ett riktigt bra varumärke 
säljer utan marknadsföring och detta tack vare dess invävda mervärde.86  Det har dock skett 
en tydlig skillnad med kriterierna för vad som är för ett lyckat varumärke. Enligt Clifton; 
”There has been a shift from pragmatic, price- and value-driven imperatives towards ’real 
values’ – the bundle of meaning that suggest a brand is adopting a definable position in an 
understood moral or ethical framework.”87  
Vi kan alltså se en förskjutning av innehållet i varumärkena i och med att 
varumärkesuppbyggarna fyller varumärkena med universella värden som moral och etik. 
Detta kan ses som ett ställningstagande från företag och organisationers sida och en del av 
dess positionering. 
 
Märkeslojalitet 
Märkeslojalitet är en annan komponent som är avgörande vid varumärkesuppbyggnad.  
Märkeslojalitet kan till exempel beskrivas som när konsumenten är beredd att åka till en 
annan affär för att få märkesvaran för att produkten inte finns i den butik som konsumenten 
befinner sig i. Men inom forskningen är definitionerna om vad märkeslojalitet är många, 

                                                 
80 Salomon, 1994 i Melin, 1997, s.42 
81 Melin, 1997, s.42-43 
82 Ericson, 2005, s. 95 
83 Melin, 1997,s. 43-44 
84 Melin, 1997, s. 41-42 
85 Melin, 1997,  s. 45-46 
86 Kapferer, 2004, s. 188 
87 Clifton, 2001, i Alex Nicholls & Charlotte Opal, 2004, s. 23 
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ovanstående mening ger ändå en uppfattning om vad det rör sig om.88  Ericson säger att det 
generellt går att räkna med en kostnad på fem till tio gånger mer att fånga en ny kunds 
intresse jämfört med att behålla en gammal kunds.89 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Melin, 1997, s.45-46 
89 Ericson, 2005, s.95 
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4. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att studera vad organisationen Rättvisemärkt vill kommunicera 
med sitt varumärke, vidare hur mottagarna uppfattar det. 
  

• Hur väl överensstämmer den bild Rättvisemärkt vill kommunicera genom sitt 
varumärke med den bild som mottagarna har av varumärket. 

 
• Uppfattar mottagarna Rättvisemärkts kommunicerade varumärke på samma sätt eller 

förekommer det skillnader i uppfattningarna.  

 

4.1 Avgränsningar 

Vi har valt att endast koncentrera oss på varumärket Rättvisemärkt, organisationen bakom 
varumärket, samt utvalda organisationer som medverkar i en av Rättvisemärks kampanjer. 
Denna koncentrering görs för att avgränsa studiens omfattning. För att kunna genomföra den 
kvalitativa undersökningen, har vi valt att fokusera på ett urval av organisationer/företag i 
Jönköping så medverkar i kampanjen ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”, vi benämner dessa 
som Rättvisemärkts mottagare i uppsatsen. Valet av organisationer/företag har gjorts utifrån 
Rättvisemärkts hemsida där dessa presenteras.  
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5. Metod  
 
I denna del beskriver vi hur undersökningen har genomförts. Vi presenterar dels valet av 
metod samt fördelar och nackdelar med denna. Vidare beskriver vi tillvägagångssättet vid 
datainsamlingen. 
 

5.1 Val av metod 

 
För att kunna välja rätt metod är det av stor betydelse att det finns en medvetenhet om vad 
som ska studeras och vilken frågeställning som ämnar besvaras. Genom korrekt metodval ges 
ett resultat som svarar mot undersökningens syfte. Således är det även viktigt att veta vilka 
metoder det finns att välja mellan.90 Vid all form av vetenskapliga frågor brukar det skiljas på 
kvalitativa och kvantitativa metoder.91 De två alternativen brukar klassas som arbetsredskap, 
vilka hjälper oss att studera olika problem samt komma fram till ny kunskap.92 Kvalitativa och 
kvantitativa metoder skiljer sig i stor utsträckning, gemensamt är att båda strävar efter att få 
en bättre förståelse av den omvärld vi lever i samt hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra. 93  
 
I följande stycke presenteras kvantitativ- och kvalitativmetod, vad de olika ansatserna innebär 
och de mest framträdande skillnaderna. 
 

5.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

 
Kvalitativa metoder utmärks av en eftersträvan över att förstå ett visst problem. Det viktigaste 
i en kvalitativ studie är att få en djupare förståelse och överblick på problemet och den 
kontext det finns i.94 I denna forskningsinriktning är det forskarens förståelse eller tolkning av 
information som står i förgrunden,95 vilket hör hemma inom humanist- och 
samhällsvetenskapen. Precis som i humanist- och samhällsvetenskapen handlar kvalitativ 
metod om att förklara problematiska och föränderliga problem.96 Det kan handla om tolkning 
av referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang.97 
 
Kvantitativa metoder kännetecknas av att de metodiskt vill förklara och generalisera ett 
problem. Grunden i kvantitativa studier är ofta att få fram mätbara och jämförbara resultat.98 
Kvantitativa metoder handlar inte lika mycket, som kvalitativa metoder, om att ge subjektiva 
förklaringar utan till största del om att ge objektiva förklaringar.99 Det är framförallt forskare 
inom det naturvetenskapliga fältet som har använt och utvecklat de kvantitativa metoderna, 

                                                 
90 Holme och Solvang, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund, Studentlitteratur, 
1997, s. 14 
91 Holme och Solvang, 1997, s. 75 
92 Holme och Solvang, 1997, s. 13 
93 Holme och Solvang, 1997, s. 76 
94 Se t ex Holme och Solvang, 1997, s. 14, Trost (Esseveld), Kvalitativa intervjuer, Lund, Studentlitteratur, 2005, 
s. 15 
95 Holme och Solvang, 1997, s 76 
96 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, Metodbok för medievetenskap, Malmö, Liber, 2004, s. 21 
97 Holme och Solvang, 1997, s 76 
98 Holme och Solvang, 1997, s. 14 
99 Holme och Solvang, 1997, s. 78 
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där de genom att använda generella lagar och teorier som genom bekräftning av empiriska 
observationer vill få fram förklaringar till diverse fenomen i naturen och samhället.100  
 
För att uppnå större förståelse av vad Rättvisemärkt vill förmedla med sitt varumärke och 
vidare hur mottagarna uppfattar det har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats. De kvalitativa 
intervjuerna ska analyseras utifrån sitt innehåll, undersökning av detta slag kräver tolkning. Vi 
vill inte statiskt analysera det skrivna, istället vill vi få en djupare förståelse av texterna och ta 
reda på vad intervjupersonerna uttrycker och känner, inte det rent konkreta och uttalade. Om 
vi istället hade använt en kvantitativ ansats, hade vi haft möjlighet att generellt säga vilka 
uppfattningar det finns om varumärket Rättvisemärkt, men antagligen inte varför. En 
undersökning av detta slag hade enligt oss inte varit tillräcklig för att ta reda på underliggande 
uppfattningar. Vi hade inte heller kunnat svara på undersökningens syfte, vi är inte ute efter 
att dra generella slutsatser utan att få förståelse för fenomenet.   
 

5.1.2 Kvalitativa intervjuer 

 
Kvalitativa intervjuer eller samtalsintervjuer beskrivs av Ringdal101 som den metod där 
intervjupersonen lämnar information till intervjuaren om det fenomen som studeras. Det finns 
många olika former på kvalitativa intervjuer, vilka i litteraturen brukar benämnas på flera 
olika sätt.102 Vi har valt att skilja mellan tre olika slags intervjuer; ostrukturerade, 
semistrukturerade och strukturerade.103 
 
Ostrukturerade intervjuer kännetecknas av att det i regel inte finns några förbestämda frågor 
eller teman. Metod används för att få djupare insikt om intervjupersonens tankar eller för att 
få kännedom över perspektiv som forskaren inte känner till särskilt väl. Denna typ av 
intervjuer får ofta formen av ett informellt samtal istället för utfrågning. Semistrukturerade 
intervjuer karaktäriseras av att en intervjuguide används med tillhörande teman istället för ett 
frågeformulär med förutbestämda frågor. Denna form ger precis som ostrukturerade intervjuer 
stor flexibilitet då det är möjligt att på ett naturligt sätt ställa följdfrågor. Strukturerade 
intervjuer innebär att det vid intervjutillfället ställs förutbestämda frågor medan 
svarsmöjligheten är öppen.104 
 

Vår undersökning bygger på en blandning av en ostrukturerad och semistrukturerad intervju. 
Ostrukturerad men även semistrukturerad så till vida att vi vill få djupare förståelse för 
intervjupersonernas åsikter. Vi vill ta reda på om innehållet i svaren förmedlar något mer än 
vad som först syns på ytan. Intervjumetoden är även semistrukturerad då vi använder oss av 
olika förbestämda teman inom ett avgränsat område. Detta medför att så det blir fritt för den 
intervjuade att utveckla sina tankar och åsikter inom denna ram.  
 

5.1.3 Urval 

 
Urvalet av intervjupersoner är en avgörande del av undersökningen, fel personer i urvalet kan 
leda till att hela undersökningen blir oanvändbar i relation till den utgångspunkt som fanns i 

                                                 
100 Østbye , Knapskog, Helland och Larsen 2004, s.18 
101 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 101-1102 
102 Trost, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 19 
103 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 102 
104 Østbye, Knapskog, Helland och Larsen, 2004, s. 102 - 103 
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starten av studien.105 Syftet vid kvalitativa intervjuer är att söka informationsvärdet och skapa 
en grund för djupare uppfattningar om det fenomen som studeras, därför sker urvalet 
systematiskt utifrån vissa kriterier som är strategiskt och teoretiskt definierade.106 Vid 
strategiska urval är målet att få en så stor variationsbredd som möjligt på materialet, av den 
orsaken är det mest passande att hitta det mer ”extrema” än det genomsnittliga.107 Denna typ 
av urval görs utifrån den förförståelse som finns i starten av studien och förutsätter att det 
finns goda kunskaper om den grupp som väljs att studera. Ett strategiskt urval kan uppnås på 
flera olika sätt, dels genom att undersökningens intervjupersoner har stor variationsbredd i 
fråga om kön, ålder, utbildning, civilstånd och så vidare, men även om de har riklig 
information om det fenomen som studien handlar om.108  
 
Urvalet i vår undersökning är strategiskt i den bemärkelsen att vi först och främst har sökt 
efter organisationer/föreningar som deltar i kampanjen ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”. Då 
dessa är medverkande i kampanjen samt står listade på Rättvisemärkts hemsida 109 är det 
rimligt att anta att dessa har någon form av samarbete med Rättvisemärkt. För det andra har vi 
inom dessa organisationer/föreningar sökt efter den person som anser sig ha mest kunskap och 
kunna svara mest tillfredställande om fenomenet Rättvisemärk. Slumpen har gett oss en god 
variationsbredd gällande demografiska faktorer som, ålder, kön och partipolitisk identifiering. 
 

5.1.4 Respondentintervjuer 

 
I samband med kvalitativa intervjuer brukar det skiljas på informant- och 
respondentintervjuer. Vid informantintervjuer är det ultimata att finna de personer som är 
centralt placerade källor,110 det vill säga personer som kan uttala sig om det som studeras men 
som står utanför det. Varje informantintervju är unik, därför bör inte personer som ingår i 
denna form av intervju bytas ut under undersökningen.111 Respondentintervjuer innebär 
istället intervju av personer som själva är delaktiga i det som studeras.112 Vid denna typ av 
intervju är det inte personen själv som är unik, det intressanta är dennes åsikter.113  
 
I vår undersökning har vi använt oss utav respondentintervjuer. Vi har gjort en 
respondentintervju med kommunikationsansvarige på organisationen Rättvisemärkt samt sex 
respondentintervjuer med personer som arbetar inom organisationer/föreningar som 
medverkar i Rättvisemärkt kampanj ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”. De avgörande 
kriterierna vid valet av respondenter har varit deras kunskaper och erfarenheter kring ämnet. 
Valet av den första respondenten, kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt, föll sig 
naturligt då denne arbetar inom organisationen och är väl insatt i Rättvisemärkt. Övriga sex 
respondenter är alla personer som enligt dem själva och sina organisationer/företag anser sig 
ha rikliga kunskaper om Rättvisemärkt.  
 

                                                 
105 Holme och Solvang, 1997, s. 101 
106 Holme och Solvang, 1997, s. 101 
107 Se t ex Holme och Solvang, 1997, s. 101, Trost, 2005, s. 131 
108 Holme och Solvang, 1997, s. 101-104 
109 Rättvisemärkt 2007-12-29: http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/150.htm 
110 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 291 
111 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004, s. 289 
112 Holme och Solvang, 1997, s. 104 
113 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004, s. 289 
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5.2 Genomförande av undersökningen 

 
I följande avsnitt kommer vi att berätta om de moment som vi har gått igenom för att kunna 
fullfölja våra intervjuer.  
 

5.2.1 Intervjuguide 

 
Istället för att använda sig av ett frågeformulär med i förväg formulerade frågor är det vid 
kvalitativa intervjuer av rekommendation att använda sig av en 
intervjuguide/intervjumanual.114 Detta därför att forskaren inte ska styra intervjun utan i 
möjligaste mån ska den som blir intervjuad föra samtalet framåt.115 Om intervjupersonen får 
styra är de synpunkter som kommer fram ett resultat av deras egna uppfattningar, vilket 
kvalitativa intervjuer strävar efter.116 Innan användning av en intervjuguide/manual görs en 
lista av de faktorer som uppfattas vara viktiga, med utgångspunkt av det fenomen som 
studeras. Vid själva intervjun är det inte nödvändigt att följa listan till punkt och pricka, 
huvudsaken är att intervjun täcker alla områden som listan/manualen tar upp.117  
 
I vår studie har vi använt oss utav två intervjuguider/intervjumanualer118, där varumärket 
Rättvisemärkt har varit utgångspunkt och där tänkta frågor delats in i olika övergripande 
teman. Detta för att täcka in alla områden som enligt oss var relevanta för att uppnå 
undersökningens syfte men också för att få en överblick över vårt ämnesområde. Anledningen 
till att vi använt oss utav två guider/mallar har att göra med att vi gjort en respondentintervju 
med kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt och sex respondentintervjuer med våra 
utvalda mottagare. 
 
 Vid varje intervju hade vi en guide med fastställda teman som utgångspunkt, detta för att låta 
intervjupersonen styra samtalet. 
 

5.2.2 Intervjusituationen 

 
En fördel men kvalitativa intervjuer är den flexibilitet som erbjuds, det finns inga 
standardtekniker eller regler. Intervjusituationen liknar mer ett vanligt samtal i en 
vardagssituation.119 
 
Inför varje intervju avsattes tillräckligt med tid för att inte behöva hasta igenom mötet men 
även för att möjliggöra eftertanke, både för intervjupersonen och för oss själva. Innan det 
egentliga samtalet angående Rättvisemärkt började, presenterade vi oss själva, berättade kort 
om vad intervjun skulle handla om för att alla skulle känna sig införstådda i situationen. Om 
intervjupersonen accepterade, använde vi oss av en bandspelare för att spela in dialogen, vi 
förde även anteckningar under samtalet. Inspelningen gjordes av den anledning att vi vid ett 
senare tillfälle skulle ha möjlighet att uppmärksamma sådant som vi inte registrerat under 
samtalet.  
                                                 
114 Se t ex Holme och Solvang, 1997, s. 100, Trost, 2005, s. 50 
115 Trost, 2005, s.50 
116 Holme och Solvang, 1997, s. 100-101 
117 Se t ex Holme och Solvang, 1997, s. 101, Trost, 2005, s. 50 
118 Se bilaga 2 och 3  
119 Holme och Solvang, 1997, s. 99 
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Vid första kontakt med intervjupersonerna erbjöd vi dem att välja mötesplats, detta för att de 
skulle känna sig trygga med situationen, sex av sju valde att träffas på deras 
organisationer/företag. Vi hade därför ingen större möjlighet att styra över miljön eller 
rumsutformning, platserna där intervjuerna hölls har varit allt från cafeterior till små trånga 
arbetsrum. Det vi i situationen kunde bestämma över var att få ögonkontakt och en sittplats i 
vinkel till den intervjuade. Detta för att personen inte skulle känna sig för utfrågad eller 
uttittad. Under samtliga intervjuer var vi närvarande båda två. Vem som ställde frågorna och 
vem som antecknade varierade från gång till gång, detta för att få en större bredd och få flera 
infallsvinklar. Om endast en av hade intervjuat hade risken varit att denne hade blivit för 
invand vid situationen och bredden hade gått förlorad.  
 

5.2.3 Transkribering 

 
För att kunna analysera intervjuerna krävs det någon form av obearbetad data att börja med. 
Vid intervjuundersökningar är den obearbetade datan de inspelade intervjuerna. För att kunna 
arbeta med intervjun måste banden transkriberas, det vill säga skrivas ner. 120 
 
I vårt fall hade vi möjlighet att transkribera sex av de sju intervjuerna. Då en av 
respondenterna kände sig obekväm med att spelas in avstod vi från att använda bandspelare. I 
detta fall antecknade vi och försökte få med så mycket som möjligt av vad som sades under 
intervjun. I de övriga fallen transkriberade vi de inspelade intervjuerna så snart vi hade 
genomfört dem, detta för att vi inte skulle glömma bort viktiga detaljer och för att minska 
risken för missuppfattningar. Genom att använda sig av transkribering höjer vi 
undersökningens tillförlitlighet, då vi får med det exakt sagda.121 
 

5.3 Validitet  

 
Vi vill med följande stycke presentera undersökningens kvalitet i hänseende av validitet och 
reliabilitet.   
 
Undersökningens validitet eller med ett annat ord giltighet, kan allmänt sägas vara ett mått på 
hur väl någon mäter det den vill mäta. Validiteten går att dela in i två underkategorier, 
begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten svarar på om undersökningen visar 
på en överensstämmelse mellan de teoretiska definitionerna och operationella indikatorer, 
detsamma som frånvaro av systematiska fel. Denna underkategori utvärderas innan 
undersökningen påbörjas. Resultatvaliditeten utvärderas till skillnad från begreppsvaliditeten 
först när datainsamlingen är gjord, den går ut på att forskaren undersöker det den påstår att 
den undersöker. 122  
 
Den empiriska undersökning som vi har genomfört ligger nära våra frågeställningar som vi 
sedan tidigare har ställt upp. Syftet med undersökningen är att studera vad Rättvisemärkt vill 
kommunicera med sitt varumärke och hur mottagarna uppfattar det. Genom att intervjua 
Rättvisemärkts kommunikationsansvarig och personer på flera organisationer, i form av 

                                                 
120 Thomson, Reflexiva intervjuer, 2002, s. 147 
121 Thomson, 2002, s. 147 
122 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004, s. 61 
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mottagare, som har tagit del av Rättvisemärkts varumärke och kommunikation, kan detta syfte 
enligt vår mening väl uppnås. Genom att ha ett kort avstånd mellan de teoretiska 
utgångspunkterna och de empiriska undersökningarna ökar möjligheten till god 
överrensstämmelse dem emellan.123   
 
Vad gäller förekomsten eller frånvaron av systematiska fel i undersökningen har vi genom två 
olika intervjuguider försökt ringa in de områden som vi anser som relevanta för 
undersökningens syfte och frågeställningar. Guiderna har vi sedan använt oss av konsekvent 
för att intervjuerna ska likna varandra i så hög grad som möjligt. Vi måste dock medge att 
vissa ledande frågor kan ha förekommit i intervjusituationerna och vi ser att anledningen till 
det främst är vår brist av erfarenhet av dessa situationer. Detta skulle då kunna vara 
systematiska fel. Vi har i efterhand även insett att vi kunde ha varit mer insatta i det teoretiska 
fältet gällande varumärken innan vi började med intervjuerna, för att på så sätt vara på det 
klara med vilka ”frågeområden” intervjuguiderna skulle innehålla. Vi kan med andra ord ha 
ställt fel frågor vid de kvalitativa intervjuerna. Något som kan betraktas som systematiska fel.  
 

5.4 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten i en undersökning uttrycker hur hög tillförlitligheten är. En undersökning har 
hög reliabilitet då vem som helst kan göra om samma undersökning och komma fram till 
samma resultat.124  
 
Reliabilitet i vår undersökning kan stärkas då vi har haft möjlighet att omedelbart kunna ställa 
följdfrågor till respondenterna, vilket till viss del kan minska missförstånd eller feltolkningar. 
Ytterligare en aspekt som kan stärka validiteten är att vi vid samtliga intervjuer skrev 
minnesanteckningar samt spelade och att vi spelade in samtal när möjligheten gavs. Det 
faktum att inspelning gjordes kan även ses som något negativt, en brist i reliabiliteten, då vi 
inte vet hur detta påverkade respondenternas svar. En annan orsak till bristande reliabilitet i 
undersökningen skulle kunna vara att vi missat eller ställt fel frågor till intervjupersonerna. 
 

5.5 Analysmetod 

 
Analysmetoden vi valt att använda är en form av kvalitativ analys av intervjuer. Gemensamt 
med denna typ undersökning är att analysstadiet kan delas in i olika steg men att analysen i 
sin tur kan gå till på flera olika sätt.125  Esaiasson med flera säger att; ”Varje analys kommer 
med viss nödvändighet att se olika ut beroende på att frågeställningar och teoretiska 
perspektiv skiftar”.126  
 

Det finns som tidigare nämnts olika steg att förhålla sig till för att analysera en intervju. Steg 
ett handlar om att sammanfatta intervjumaterialet för att få en överblick. Detta kan göras på 
lite olika sätt, Kvale127 skiljer mellan tolkning på manifest och latentnivå, det vill säga 
koncentrering och kategorisering. Koncentrering går ut på att man tar ut det centrala i texten 
genom att ”pressa samman” långa uttalanden. Tekniken innebär omformulering av långa 
                                                 
123 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004, s. 63 
124 Holme och Solvang, 1997, s. 163 
125 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 303 
126 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 303 
127 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 304-305 
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meningar eller stycken till korta formuleringar. Den andra metoden, kategorisering, innebär 
att man tar reda på existens eller icke-existens av en viss kategori, eller om intervjupersonen 
är för eller emot en viss sak. Ett annat exempel på sammanfattningsteknik som framförallt 
handlar om tolkningar på manifest nivå är att ta fram den väsentliga berättelsen, genom att 
organisera texten enligt tidsliga och rumsliga principer. Vid latenta tolkningar handlar det 
främst om att läsa mellan att radera och sammanfoga olika delar av intervjumaterialet för att 
kunna göra en djupare tolkning. Viktigt vid denna form av analys är att hela tiden underbygga 
sina tolkningar med citat för att rättvisgöra intervjupersonens synsätt. 
Vad gäller det första steget, bygger vår undersökning på en kategoriserande analys och den 
analystekniken som vill ta fram den väsentliga berättelsen. Kategoriserande, så till vida att vi 
undersöker vilka likheter och skillnader som finns i intervjupersonernas uppfattningar om 
varumärket Rättvisemärkt. I analysen av intervjuerna tillför detta något viktigt. Likheter och 
skillnader mellan intervjupersonernas uppfattningar har ett stort samband med om 
intervjupersonernas svar stämmer överens med eller säger något om Rättvisemärkts 
intentioner. Den analysen som tar fram den väsentliga berättelsen kommer fram då vi 
undersöker hur intervjupersonernas svar i sig förmedlar något mer än vad som syns på ytan, 
det vill säga det dolda och mer bakomliggande.  
 
Det första steget eller sammanfattningen av intervjumaterialet är en första hjälp att hitta mer 
övergripande mönster. Det andra steget går ut på att hitta mer generella beskrivningar, 
Enroth128 beskriver slutmålet med analysen som begreppsbildning; ”Man ska sätta ord på 
företeelser som tidigare saknat ord”.129 För att nå detta slutmål finns olika arbetssätt att tillgå, 
Esaiasson med flera redogör följande exempel; kartläggningsmetoden, idealtypsmetoden och 
väsensmetoden. Dessa tre tekniker kan ses som mallar som kan användas för att få struktur på 
sin presentation av analysen. I Kartläggningsmetoden utgår man från ett fenomen och 
kartlägger alla slags relevanta aspekter av detta fenomen. Idealtypsmetoden innebär 
fastsällning av olika typer ur sitt material. Detta gör man genom att fånga in det utmärkande 
hos varje typ för att sedan redogöra vad som utmärker typen i förhållande till andra typer i 
undersökningsmaterialet. Det sista nämnda tillvägagångssättet, väsensmetoden, används för 
att fånga in det centrala av ett fenomen bland många olika intervjupersoner, det vill säga en 
form av gemensam nämnare. Denna metod gör det möjligt att se dominerande och 
återkommande aspekter bland intervjupersonerna.130 
 
I det andra steget av analysen har vi valt att basera vår undersökning på väsensmetoden, detta 
för att vi anser att det lämpar sig bäst för att komma åt de likheter och skillnader som finns 
bland uppfattningarna hos respondenterna samt vilka uppfattningar som är mest framträdande. 
 
Analysen av intervjuerna har nått sitt slutmål då teoretiskt mättnad har uppstått, det vill säga 
när det inte finns mer relevant information att hämta från materialet, beträffande det fenomen 
som studeras, och när det är sammanställt på ett sätt som lämpar sig för syftet med studien.131 

 
 
 

                                                 
128 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 305 
129 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 305 
130 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 306 - 308 
131 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, s. 309 
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6. Resultatredovisning 
 
I följande kapitel redovisas huvuddragen av våra analysresultat. I analysen av intervjuerna har 
vi tagit fram fem övergripande teman med tillhörande kategorier som reflekterar de 
uppfattningar som intervjupersonerna har gett uttryck för. Vi har dels kunnat plocka ut teman 
och kategorier som framträder tydligt med hjälp av vår intervjuguide, men även teman och 
kategorier som är mindre tydliga, som uppenbarat sig vid det första analysstadiet. Varje 
kategori stöds av citat från respondenterna. Vidare har vi valt att göra en sammanfattning 
under varje kategori för att läsaren lätt ska kunna följa med i texten och kunna urskilja de 
likheter och skillnader som finns bland uppfattningarna. De sex respondenter som medverkat i 
kampanjen ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe” kommer att presenteras med namn, den sjunde 
kommer att benämnas som kommunikationsansvarige Ola Höiden. Detta för att lätt kunna 
urskilja representant från organisationen Rättvisemärkt och våra utvalda mottagare. 
 

6.1 Tema 1 - Associationer Rättvisemärkt frambringar 

 
I följande tema beskrivs vilka associationer som finns bland de utvalda mottagarna samt vilka 
associationer som kommunikationsansvarige Ola Höiden vill att Rättvisemärkt ska 
frambringa. Här ingår dels uppfattningar om varumärket, bilden på logotypen och namnet 
”Rättvisemärkt”.  
 

6.1.1 Associationer till varumärket Rättvisemärkt 

 
Kategorin ”Associationer till varumärket Rättvisemärkt” tar upp vad den utvalda gruppen 
mottagare associerar varumärket till. Vidare vilka associationer kommunikationsansvarige 
Ola Höiden vill att varumärket ska förmedla. 
 
När vi pratade med Lena om vad hon tänker på när hon hör namnet Rättvisemärkt sa hon: 
 

Att en familj får ett hederligt levande, det är Rättvisemärkt för mig.  

 
Då vi pratade med Marcus om associationer, svarade han: 
 

Att det finns ett schysst alternativ till det som står bredvid på hyllan. /…/ De flesta bara åh 
vad bra, det är Rättvisemärkt, för det är rättvisa bakom. Det är en schysst produkt helt 
enkelt.  

 
När vi pratar med Hans om vad han associerar Rättvisemärkt med, sa han: 
 

Det ger positiva vibbar, det är väl ingen som tycker att det är fel utan det är jättebra. Det 
kan ju till och med få kosta lite mer, jag tror inte att det gör det, det hade inte varit något 
avgörande om det gjorde det, de [hans arbetsgivare, förf. anm.] hade ändå valt det. En 
positiv upplevelse är vad det står för, rättvisa och solidaritet.  
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Vidare sa Hans: 
 

Det är tydligt, det är rättvisa. De som producerar i icke-industriländer ska få en chans att 
utveckla sitt jordbruk eller företag och att det är vi konsumenter ska vara medvetna om vad 
det är vi köper, villkoren för dem som levererar det här och ifrågasätta varför man kan köpa 
så billigt. Är det rättvist att jag köper så billigt? Hur är det, hur ligger det till? Då är 
informationen en källa.  

 
Vid samtal med Hans om vad hon associerar Rättvisemärkt med, svarade hon: 

 
Jag får positiva känslor faktiskt, Rättvisemärkt är bra. /…/Det är ett väldigt konkret sätt att 
göra något för världen, inte bara ge pengar och bidrag, utan att uppmuntra den egna 
aktiviteten och påhittigheten. 

 
När i pratade med Hanna om varför man ska köpa rättvisemärkta produkter, sa hon: 

 
Att man inte bara ger pengar utan man ger dem goda förutsättningar, det som är självklart, 
ge skäligt betalt. Att man ska veta i förväg att det är trygghet. Fördelar för att det är emot 
diskriminering och barnarbete och såna saker. 

 
Vidare sa Hanna: 

 
Det lilla man gör, gör skillnad. 

 
Då vi diskuterade associationer med Henrik, sa han:  

 
Det är schysst liksom. Det är i regel miljövänligt och de som producerar det mår bra. Man 
gör en god gärning när man köper grejer med märket på. 

 
När vi pratade med kommunikationsansvarige Ola Höiden om vilka associationer varumärket 
Rättvisemärkt frambringar svarade han: 

 
Ja, vi vill förmedla de konkreta kärnvärdena till folk så att de förstår att det handlar om 
betalning och så vidare. Vi vill inte att folk ska se det för mycket som politik, vi vill att 
man ska tycka att det är ett enkelt val, att det är enkelt att göra skillnad. Och när man är där 
ska man tänka: ja just det, det är de där produkterna, det är lätt att köpa. Den känslan, det 
ska inte vara tungt, det ska inte vara politiskt eller solidariskt. Det kan det vara liksom, men 
inte att det ska inbegripa i själva varumärket, bara förmedla att det är enkelt att göra 
skillnad, det är verkligen den associationen vi vill förmedla. Vi är verkligen inte där ännu 
men vi kommer att jobba med det framöver. 

Sammanfattning kategori – associationer till varumärket Rättvisemärkt 

Under intervjuerna nämndes flera associationer till varumärket. Det kom bland annat fram 
åsikter om att varumärket Rättvisemärkt står för att någon annan människa får det bra, 
uppfattningar om att varumärket ger positiva vibbar, ytterligare åsikter om att Rättvisemärkt 
står för rättvisa. Vidare kom det fram enstaka åsikter om att Rättvisemärkt står för solidaritet, 
att det är ett enkelt alternativ, att de bekämpar barnarbete och diskriminering, att det handlar 
om att medvetengöra samt att varumärket står för ett konkret sätt att göra skillnad.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att Rättvisemärkt vill förmedla sina kärnvärden, 
de vill att människor ska förstå att det handlar om betalning.  De vill att det ska vara ett enkelt 
val att välja Rättvisemärkta produkter, att det ska vara enkelt att göra skillnad, inte politiskt 
och tungt.  
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Av intervjuerna går det att utläsa att flera av informanterna har liknande associationer till 
varumärket. Vidare stämmer dessa associationer överrens med det organisationen själva vill 
förmedla till sina mottagare, med undantag av vissa politiska uppfattningar som 
informanterna förknippar Rättvisemärkt med.  
 

6.1.2 Namnet ”Rättvisemärkt” 

 
Denna kategori visar uppfattningar om namnet ”Rättvisemärkt” bland de utvalda mottagarna. 
Intervjuerna visar att det finns olika tolkningar, någon pratar om associationer som namnet 
väcker och andra talar om ordet ”Rättvisemärkt” i sig är bra eller inte. Vidare presenteras vad 
kommunikationsansvarige Ola Höiden har för tankar om namnet.  
 
Då vi pratade om vad namnet ”Rättvisemärkt” väcker för associationer, sa Lena: 

 
Filmen ”En kopp kaffe”, en familj där ett barn cyklar, för dem betyder Rättvisemärkt att 
barnen får gå i skolan, att barnarbete försvinner. Att en familj får hederligt leverne, det är 
Rättvisemärkt för mig. 

 
Vid samtal med Marcus om namnet ”Rättvisemärkt”, sa han: 

 
Ett ganska pretentiöst ord egentligen, /…/ jag tycker nästan att det engelska ordet är bättre, 
”Fairtrade”, Fair betyder liksom schysst, schysst handel liksom. Egentligen tycker jag att 
man kan ta bort det svenska ordet och bara ha Fairtrade, alla vet ju egentligen vad Fairtrade 
betyder. 

 
När vi pratade med Han om namnet ”Rättvisemärkt”, sa han: 

 
Kaffe är det jag tänker på, sen tänker jag också på bilden för den är bekant. Just det, att det 
är eftersträvansvärt utan att egentligen kunna så många detaljer om hur det här går till. 

 

Vidare sa Hans: 
 
Ja, jag tycker att det ger positiva associationer för jag har så stort förtroende för 
Rättvisemärkt. Det är bra att det står på båda språken. 

 

Då vi pratade med Henrik om vilka associationer namnet ”Rättvisemärkt” frambringar, sa 
han: 

 
Det är väl just det att det är rättvisa, för mig är det rättvisa att den som producerar kaffe, 
eller odlat kaffet kan få rättvist betalt. Att det inte är konsumenten som köper kaffet som 
ska tjäna på det, utan det är det är den som producerar kaffet som borde tjäna mest. 

 
Vid samtal om namnet ”Rättvisemärkt” med Monica, sa hon: 

 
Människor som får slita för sitt liv, som får kämpa för brödfödan. Man har ju hört talas om 
de här bananplantagerna, som är så hårt besprutade att de påverkar genetiken hos 
människorna som arbetar med det. 

 
När vi diskuterar namnet ”Rättvisemärkt” med kommunikationsansvarige Ola Höiden, sa han: 

 
I ordet rättvisa, är det många som lägger in politiska värderingar. Det är något vi vill bli av 
med, den stämpeln, det är fel ord. 
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Vidare sa kommunikationsansvarige Ola Höiden: 
 
Jag tror att det är vårt själva namn som är lite knepigt, som vi får dras med. Ibland hade det 
varit lättare att heta Max Haavelar, det är mer anonymt, man skapar inga associationer till 
det. Det är rättvisa det handlar om, det måste man visa till varje pris. 

 
 
Sammanfattning av kategori – namnet ”Rättvisemärkt” 
Intervjuerna visar att varje enskild informant förknippar namnet med olika företeelser. De 
associerar namnet med kaffe, rättvisa, eftersträvan, positivitet och arbete mot barnarbete. De 
utvalda mottagarna har även åsikter om att namnet är anspråksfullt, att det är bra att namnet 
står både på svenska och på engelska på logotypen men även att det engelska namnet 
”Fairtrade” är bättre.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden tror att många skapar felaktiga associationer till 
namnet ”Rättvisemärkt”, han menar att ordet rättvis många gånger uppfattas som något 
politiskt, vilket i det här fallet är felaktigt. Han tycker att det hade varit enklare om namnet för 
Rättvisemärkt istället hade varit det internationella namnet Max Haavelar.  
 
Kategorin visar att informanterna har positiva men individuella uppfattningar om vad namnet 
kan förknippas med. Kommunikationsansvarige Ola Höiden menar att namnet ibland kan 
uppfattas som något politiskt.  
 

6.1.3 Bilden på logotypen 

 
Under intervjuerna bad vi de utvalda mottagarna titta på Rättvisemärkts logotyp för att kunna 
associera till vad de såg på bilden. Vi bad även kommunikationsansvarige Ola Höiden berätta 
vad bilden föreställer. Nedan listas de tolkningar som de utvalda mottagarna framförde samt 
det svar som kommunikationsansvarige Ola Höiden hade.  
 
Då lena fick associera fritt till bilden, sa hon: 

 
För mig symboliserar färgerna växtlighet och vatten 

 
När bilden visades för Marcus, sa han: 

 
När vi gick ambassadörutbildningen, [en utbildning som Rättvisemärkt står bakom i syfte 
att sprida sin information och sitt budskap, förf. anm.] fick vi reda på att det är en liten 
gubbe som vinkar. Men det är svårt för när man ser produkten så känns det så här; good, 
bra. Bra associationer. Jämfört med den förra logotypen är den här snygg. Den här kanske 
inte sticker ut lika mycket. 

 
Hans sa följande när han pratade om bilden: 

 
Asiatiskt, Jiang och Jang. Växtriket på något sätt, blad, vatten, liv det gula, livet, solen och 
vattnet det blå. Mjuka former, positiva känslor, man kanske lägger märke till den mer än 
om det vore en kantig figur. Den runda cirkeln är optimal när det gäller de mjuka formerna. 
Färgerna kompenserar mot den svarta bakgrunden. Ett öga, någon som håller koll på en 
eller en fisk. Det är en vacker logga.  
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Vis samtal om bilden sa Hanna: 
 
Jag får positiva känslor faktiskt, rättvisemärkt är bra, då blir man glad. Ja, det är väl det 
första. /…/ Man kan tänka sig att det en jord med ett glapp som närmar sig varandra. Sen 
kan man ju lätt tänka sig ett blad, det gröna. Jaa, jag har inte tänkt på det så mycket innan, 
på det här internationella logotypen, men innan var det en gungbräda. Först tyckte jag att 
gungbrädan var mer talande men den här är snyggare. Jag tycker det är bra att de har 
samma över hela världen.  

 
Då Hans pratade om vad han associerar bilden till, sa han:  

 
Jag tänker på Rättvisemärkt i princip, det här med symbolen. Det är schysst liksom, det är i 
regel miljövänligt och de som producerat det mår bra. Man gör en god gärning när man 
köper det, sen är det snyggt också. /…/ Det gröna säger lite om miljöbiten också annars så 
tycker jag att det är estetiskt tilltalande, det är snyggt. 

 

När bilden visades för Monica, sa hon: 
 
Jag associerar till liv, det är den gröna färgen som representerar livet. Det är en gröda som 
växer och gror. En fågel med näbb och öga, hela cykeln eller ett mänskoöga. Det blå är 
himmeln eller en böna som har öppnat sig. 

 

Kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt hade följande tankar på bilden: 
 
Alltså officiellt, det här certifieringsmärket symbolisera just en människa, konsumenten 
och producenten. Sen har de lagt in lite Jiang och Jang känsla, lite blått och lite grönt, lite 
hav och land. 
 

 

Sammanfattning av kategori – bilden på logotypen  
Av intervjuerna med de sex utvalda mottagarna kan vi utröna fem betydande 
uppfattningar om namnet, natur, liv, Jiang och Jang, en figur som vinkar och att 
producenterna till varorna mår bra. Vi kunde även konstatera en åsikt om att det är bra 
att logotypens bild numer är internationell enhetlig och att den är snygg.  
 
Enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden symboliserar bilden konsumenten och 
producenten. Den ska väcka Jiang och Jang, samt hav och land känsla hos 
mottagarna.  
 
Av detta kan vi se att gruppen av våra mottagare är positivt inställda till bilden och att 
alla uppfattningar om bilden, på ett eller annat sätt, kan förknippas med vad 
Rättvisemärkt vill. 
 

6.2 Tema 2 – Kontakt 

 
Temat kontakt presenterar det förhållande som finns mellan de utvalda mottagarna och 
organisationen Rättvisemärkt. Dels om de finns någon kommunikation mellan dem men också 
om det förekommer någon form av samarbete.  
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6.2.1 Kommunikation 

 
Denna kategori gäller den kommunikation som förekommer mellan de utvalda mottagarna 
och organisationen Rättvisemärkt. Här uttrycker samtliga intervjupersoner sig om hur 
kommunikationen fungerar, om det över huvud taget finns någon. Nedan visas de 
uppfattningar som uppenbarade sig:   
 
Då vi pratade med Lena om kommunikationen som råder mellan henne och organisationen 
Rättvisemärkt, sa hon:  

 
Kommunikationen handlar mest om att vi får informationsmaterial från Rättvisemärkt. 

 
När vi pratade med Marcus om hur kommunikationen med organisationen Rättvisemärkt ser 
ut, sa han:: 

 
Kommunikationen sker vid enstaka tillfällen och framförallt via oss i gruppen. När vi vill 
något kontaktar vi dem, framförallt då vi behöver material. 
 
Kommunikationen är bra. Behöver vi något hör vi av oss till dem, behöver Rättvisemärkt 
något hör de av sig till oss. Vi får även kontinuerliga nyhetsbrev, där vi får information om 
vad som är på gång och vad som händer, det fungerar jättebra. 

 
Vid samtal med Hans om kommunikationen mellan honom själv och organisationen 
rättvisemärkt, sa han: 

 
Inte mer än att de har varit här vid något tillfälle. Då har de varit här och informerat vad de 
står för och det var i samband med en kafferast. De kom hit och lämnade lite material och 
broschyrer. /…/ Återkommande information på arbetsplatsen vore positivt. 

 

Då vi pratade med Hanna om kommunikationen, sa hon:  
 
I och med att vi är med i kampanjen ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe” är det klart att det 
finns någon form av kommunikation, men inte som jag känner till. Jag kan ju beställa 
material och kontakta rättvisemärkt, men det är ju mer från ungdomsledarhållet och inte 
cafeteriahållet. 
 
Ja, jag har ju inte fått något material från Rättvisemärkt till mig eller hit, det får man söka 
upp själv. 
 

Det är inte konstigt att jag inte har så mycket kommunikation med, jag vet inte hur det ser 
ut från kyrkans eller kaféets sida. Vi får nyhetsbrev. /…/ Rättvisemärkt skulle kanske ännu 
mer trycka på att det finns det här och det här [Rättvisemärkta produkter, förf. anm.]. 

 
När vi pratade med Henrik om den kommunikation som sker mellan honom själv och 
organisationen Rättvisemärkt, sa han: 
 

Den kommunikation jag har med Rättvisemärkt sker ofta via mail, att jag beställer grejer i 
princip 
 

Ibland är det väldigt svårt att få kontakt med dem, /…/ men det är inga problem sådär. 
Ibland har jag ringt dem och ha velat ha lite grejer dagen efter och det klarar de inte av. 
 

Det är möjligt att Rättvisemärkt skulle kunna bli bättre med sin kommunikation. De borde 
trycka på företag men det gör de inte. 
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Vid samtal om kommunikationen, sa Monica: 
 
Det är ingen särskild kommunikation annat än från riksnivå [Svenska Kyrkan. förf. anm.] 
som trycker på att vi ska köpa Rättvisemärkt. 

 
Då vi pratade med kommunikationsansvarige Ola Höiden om vilken kommunikation som 
finns mellan organisationen och våra utvalda mottagare sa han:  

 
För våra medlemsorganisationer och leverantörer handlar det mer om personliga möten och 
utbildning. Att komma ut och möta människor och berätta vad Rättvisemärkt är för något, 
och där är generell informationsspridning viktig. Trycksakerna är väldigt viktiga i det stora, 
men vi gör inte speciella trycksaker för unga eller för äldre. 

 

Vidare sa kommunikationsansvarige Ola Höiden: 
 
Man har fått ett diplom av oss innan men vi har alltså inte, inte resurser till att 
kommunicera, liksom, till varje enskilt företag, inte i det här perspektivet. Jag skulle gärna 
vilja men det är väldigt svårt, man får försöka hitta lite standardlösningar för det. 

 

Sammanfattning av kategori - kommunikation 
Den kommunikation som finns mellan de utvalda mottagarna och organisationen 
Rättvisemärkt handlar framförallt om att informanterna själva hör av sig till organisationen 
när de behöver informationsmaterial. Någon sa att det ibland kan vara svårt att få kontakt med 
dem som arbetar på Rättvisemärkt, någon annan sa att förutom att man själv kan beställa 
informationsmaterial så får man ett nyhetsbrev via e-post lite då och då. En informant sa att 
den kommunikation man har med organisationen Rättvisemärkt är bra som den är, två andra 
informanter sa att Rättvisemärkt borde trycka på lite mer, till exempel om vilket utbud av 
varor som finns. 
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att kommunikationen som sker mellan 
organisationen och medlemsorganisationerna främst handlar om personliga möten samt 
Rättvisemärkts informationsmaterial är väldigt viktigt. Till just gruppen utvalda mottagare 
finns ingen särskild kommunikation, det finns det inga resurser till.  
 
Här kan vi se att kommunikationen mellan de utvalda mottagarna och organisationen främst 
handlar om envägskommunikation, genom informationsmaterial. Några av de utvalda 
mottagarna uttrycker önskemål om en bättre kommunikation med Rättvisemärkt. Från 
organisationens sida har prioriteringen varit låg när det gäller kommunikationsinsatser till 
denna mottagargrupp, enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden.  

6.2.2 Samarbete 

 
Denna kategori förklarar hur samarbetet mellan organisationen Rättvisemärkt och samtliga av 
de utvalda mottagarna ser ut.  
 

Då vi pratade med Lena om vilket samarbete som finns mellan henne och organsiatonen 
Rättvisemärkt, sa hon: 

 
Vi får material av Rättvisemärkt och har en utbildad ambassadör. Samarbetet kommer att 
öka sen när vi blir medlemsorganisation.  
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Vid samtal med Marcus om samarbetsform, sa han: 
 
Vår församling har ingen direkt samarbete med Rättvisemärkt. Vi skrev en debattartikel för 
ett tag sedan som vi skickade till Rättvisemärkt, den kom då upp på Rättvisemärkts 
hemsida. Jag och två till i rättvisegruppen har gått ambassadörsutbildningen. 

 

När vi pratade med Hans om samarbetet mellan honom och organisationen Rättvisemärkt, sa 
han: 

 
Det finns inget samarbete utöver kaffekonsumtionen som jag känner till. Jag kan tänka mig 
att biblioteket tillhandhåller plats för informationsspridning och utställningar. /…/ Men jag 
kan inte säga att det har förekommit, men jag kan tänka mig att det är en möjlig form av 
samarbete. 

 

Vid samtal om samarbete sa Henrik: 
 
Inget formellt samarbete, det är mer jag som har gjort lite grejer på HLK [Högskolan för 
lärande och kommunikation, förf. anm.]. Genom mitt andra jobb på Vuxengymnasiet har jag 
använt mig av Rättvisemärkts material. Vi har haft generalsekreteraren och andra 
människor på besök på HLK. HLK har lite kurser som har med Rättvisemärkt att göra. 

 
Vid frågan om organisationen Rättvisemärkt har något samarbete med undersökningens 
mottagare, sa kommunikationsansvarige Ola Höiden: 

 
Idag har det väl ingen större betydelse längre. Vi skickar inte ut några diplom längre man 
kan ladda ner dem själv från vår hemsida. Så att, det är ingen viktig del, eller det är det väl 
men vi kan inte prioritera frågan på det sättet. 

 

Sammanfattning av kategori - samarbete 
En majoritet av de utvalda mottagarna säger att de inte har något samarbete med 
organisationen Rättvisemärkt. En respondent säger att det kommer bli mer samarbete i 
framtiden då informantens arbetsgivare ska bli medlemsorganisation till Rättvisemärkt.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att det samarbete som eventuellt fanns tidigare 
med den utvalda mottagargruppen inte längre har någon betydelse, organisationen 
Rättvisemärkt har idag andra prioriteringar.  
 
Av detta kan vi konstatera att så som kommunikationen är samarbetet mellan parterna vargt. 
Det finns å andra sidan inte något uttalad önskan om någon förändring.  
 

6.3 Tema 3 - Engagemang  

 
Intervjuerna visar att flera av våra utvalda mottagare är engagerade inom Rättvisemärkt på ett 
eller annat sätt.  Engagemanget hos dessa personer visar sig till exempel i form av drivkraft 
och spridning av information. Vidare visar intervjun med kommunikationsansvarige Ola 
Höiden att organisationen Rättvisemärkt ser denna grupp av mottagare om engagerade.  
 

6.3.1 Drivkraft 

 
Denna kategori visar att flera av de utvalda mottagarna har en drivande roll i sina 
organisationer, i arbetet kring Rättvisemärkt. Personerna pekar själva på att de har varit med 
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och infört ”frågan” i sina verksamheter eller att de genom sina verksamheter blivit 
involverade. Ytterligare presenteras kommunikationsansvarige Ola Höidens uppfattningar om  
de utvalda mottagarnas drivkraft.  
 
När vi pratade med Lena om vilket samarbete det finns mellan henne själv och 
organisationen, sa hon: 

 
Jag arbetade in det för ett antal år sedan, /…/ med att införa Rättvisemärkt kaffe på 
regionkontoret och sedan på de övriga kontoren i länet. 

  

Vid samtalet med Marcus om den första kontakten med Rättvisemärkt, sa han:  
 
Vi var några stycken i församling som kände till Rättvisemärkt sedan tidigare. Tillsammans 
startade vi en arbetsgrupp. /…/ Vi funderade på vad vi kunde göra för konkreta saker. /…/ 
Den första grejen vi gjorde var att ta in Rättvisemärkt kaffe. 
 

 
Under samtalet om Henriks första kontakt med Rättvisemärkt, sa han: 

 
Jag har alltid handlat lite, jag har jobbat mycket med miljöfrågor och det hänger ju mycket 
ihop med Rättvisemärkt. /…/ Jag har hållit på med det mycket både i jobbet och i det 
privata. Jag tycker att det är ganska viktigt att man handlar miljövänliga varor och nästa 
steg är ju att det ska vara Rättvisemärkt. 

 

När Hanna pratade fritt om Rättvisemärkt sa hon: 
 
Jag var engagerad i Rättvisemärkt genom SMU [Svenska Missionskyrkans Ungdom] och 
har jobbat med dessa frågor som ungdomsledare i kyrkan sen jag började här. De här 
frågorna är viktiga för mig. 

 
 

Vidare sa Henrik: 
 
Det är vi själva som har tagit kontakt med Rättvisemärkt. Delvis för att jag privat tycker att 
det är viktiga grejer och så har jag jobbmässigt drivit dessa frågor via Lärarförbundet. För 
två år sedan kom vi i kontakt med Rättvismärkt på jobbet, Vuxenskolan. Jag var med och 
införde det. 

 
 

Vid diskussion om varför olika organisationer väljer att dricka Rättvisemärkt kaffe, 
kommunikationsansvarige Ola Höiden: 

 
Jag tror att det kan finnas någon som sitter vid inköpet eller någon på företaget som är 
intresserad av de här frågorna som driver på någonting. 

 

Kommunikationsansvarige Ola Höiden, sa även: 
 
Men det bygger ofta och har varit så historiskt sett, det bygger på att det finns någon eldsjäl 
inom det här. 

 
 
Sammanfattning av kategori - drivkraft 
Flera av de utvalda mottagarna har tidigare erfarenheter av Rättvisemärkt både när det gäller i 
sina arbeten och i privatlivet. Flera av dem var även med och införde Rättvisemärkt kaffe 
inom sina verksamheter.  
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Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att valet att införa Rättvisemärkt kaffe i sin 
verksamhet ofta bygger på att det finns någon inom organisationen som är insatt och 
intresserad av ämnet.  
 
Denna kategori visar på att de utvalda mottagarna är både enligt dem själva och enligt 
kommunikationsansvarige Ola Höiden en grupp medvetna mottagare.  
 

6.4 Tema 4 - Rättvisemärkta produkter och dess mervärde 

 
Under intervjuerna nämnde flera av de utvalda mottagarna att det finns ett mervärde i att köpa 
rättvisemärkta produkter, det vill säga att man som människa eller verksamhet på olika sätt 
vinner på att handla Rättvisemärkt. Vidare pratade även kommunikationsansvarige om 
Rättvisemärkt som ett mervärde. Tema fyra kommer dels att ta upp mervärde i att göra en god 
gärning men också mervärde som konkurrensmedel.  
 

6.4.1 Mervärde i form av att göra en god gärning 

 
I följande kategori beskrivs exempel där de utvalda mottagarna känner att det har gjort en god 
gärning när de köpt Rättvisemärkta produkter samt hur kommunikationsansvarige Ola 
Höidenpå Rättvisemärkt ser på detta mervärde.  
 
Vid samtal om styrkor med Rättvisemärkt sa Lena:  

 
Vi kan själva bestämma folks öden med att välja ett paket som kostar några kronor mer, det 
är rättvisemärkt.  

 
Då vi pratade om vad andra tycker om att man dricker Rättvisemärkt kaffe på arbetsplatsen sa 
Hans: 

 
Någon gång kan vi ju påpeka detta och slå oss för bröstet. Det känns bra att vi kan säga att vi 
dricker Rättvisemärkt kaffe. 

 
Vi samtal med Hanna om varför man ska köpa Rättvisemärkta varor, sa hon: 

 
Men det som jag sa förut att man uppmuntrar, inte bara ger pengar utan man ger dem goda 
förutsättningar, det som är självklart. 

 
När vi pratade med Henrik om vad han associerar till när han hör ordet Rättvisemärkt, sa han:  
 

Det är i regel miljövänligt och de som producerat det mår bra man gör en god gärning när 
man köper grejer med märket på.  

 
När vi pratade med kommunikationsansvarige Ola Höiden om rättvisemärkta produkter och 
dess mervärde, sa han:  
 

Mervärdet kan bestå i olika delar beroende på person, till exempel att man känner att man 
har "gjort något bra", att man till exempel har bidragit till schysstare handelsvillkor och till 
att de som odlat råvaran genom mitt köpval får förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Detta 
är nog det främsta mervärdet för konsumenten, skulle jag tro. På samma sätt som att man 
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kan känna tillfredsställelse av att köpa ekologiskt eller att skänka pengar till en ideell 
organisation/... /fast här handlar det om konsumentens möjlighet att påverka genom köpval. 

 
Sammanfattning av kategori – mervärde som en god gärning  
Intervjuerna visar att fyra av de utvalda mottagarna anser att de själva gör en god 
gärning genom att hjälpa producenterna, när de handlar rättvisemärkta produkter.  
 
Enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden frambringar Rättvisemärkt mervärde 
för konsumenten på så sätt att denne känner att den har ”gjort något bra”. 
 
Intervjuerna visar att de utvalda mottagarna dels handlar Rättvisemärkta produkter 
för att hjälpa någon annan, vilket är ett mervärde som Rättvisemärkt vill frambringa 
hos sina mottagare, enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden.  

6.4.2 Mervärde som konkurrensmedel  

 
Vid samtalen med de utvalda mottagarna och med kommunikationsansvarige Ola Höiden på 
Rättvisemärkt kom det fram att några av dem tycker att rättvisemärkta produkter har 
konkurrensfördelar jämfört med icke-rättvisemärkta produkter.  
 
Vid samtal om Rättvisemärkt kan vara ett konkurrensmedel för arbetsplatsen, sa Lena: 

 
Nej, i sådana här frågor ska man inte konkurrera, här ska man snarare samarbeta! Vi ska 
försöka starta ett projekt nästa år om hållbar utveckling med ett annat studieförbund. Ju fler 
människor som hjälper till desto bättre. 

 
När vi pratade med Hanna om vilka fördelar hon kan se i att arbeta med Rättvisemärk sa hon:  
 

Det kanske är lite långsökt, men vi kan vinna förtroende för oss som kyrka. Det ligger i vår 
tro att vi visar att vi är beredda att göra mer för att andra ska kunna leva. 

 
När vi pratade med Henrik om hur andra tänker som inte väljer att dricka Rättvisemärkt kaffe, 
sa han: 

 
Det är även positivt som företag, om man dricker Rättvisemärkt kaffe kan man bli listade på 
hemsidan, och det är ju alltid positivt. (Det är inte så himla många i Jönköping som är 
uppräknade, på hemsida) Det gillade min chef och dessutom får man ett litet diplom också, 
för att man dricker rättvisemärkt kaffe. 

 
Då vi pratade med kommunikationsansvarige Ola Höiden om mervärde, sa han: 
 

Sedan jobbar ju Rättvisemärkt också med mervärdet gentemot leverantörer och de som 
säljer dessa produkter inom dagligvaruhandeln. Det handlar om goodwill, att visa att man 
inte enbart pressar priser, utan att man också ser till andra värden. Och att detta faktiskt 
lönar sig. Rättvisemärkt blir därmed ett mervärde till dels leverantörernas produkter och 
dels till de butiker och andra köpställen som säljer Rättvisemärkt. 

 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden sa även:  
 

Ja, jag har träffat många företag. Jag skulle vilja säga att det finns det två olika anledningar 
till att man väljer det, dels att de tycker att det är en viktig fråga, det andra är att de tjänar 
pengar, inte att de tjänar mer pengar på det men att de också tjänar pengar på det. Skulle de 
inte tjäna pengar på det så skulle de inte göra det, tror inte jag..  
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Sammanfattning av kategori – mervärde som konkurrensmedel 
Vad som framkommit av intervjuerna är åsikter om att Rättvisemärkt kan vara ett mervärde i 
konkurrenssituationer. En respondent menar att organisationer som köper Rättvisemärkt kaffe 
eller andra produkter kan vinna andras förtroende, en annan anser att man som företag kan 
vinna uppmärksamhet genom att visa att man köper dessa produkter. En tredje tycker däremot 
inte att konkurrens är att tala om i ett ämne som Rättvisemärkt.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden menar att Rättvisemärkt står för dels ekonomiska men 
även ideologiska mervärden. Företag eller organisationer som väljer att vara ”budbärare” åt 
organisationerna kan därmed vinna på olika sätt.  

I denna kategori framkommer det att några av de utvalda mottagarna ser Rättvisemärkt som 
ett konkurrensmedel, både gällande ekonomiska och ideologiska mervärden. Vidare är det så 
organisationen som mervärde vill bli uppfattad, enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden.  

 

6.5 Tema 5 - Uppfattningar om organisationen 

 
Flera av de intervjuade beskriver vilka uppfattningar de har om organisationen. Dessa 
uppfattningar handlar om organisationens storlek, vilken kompetens det finns inom företaget, 
vilka värderingar som rättvisemärkt står för samt vilka styrkor och svagheter det finns med 
organisationen. 
 

6.5.1 Styrkor med fenomenet Rättvisemärkt 

 
Denna kategori tar upp styrkor som de utvalda mottagarna och kommunikationsansvarig Ola 
Höiden anser att fenomenet Rättvisemärkt har. En kategori som denna är relativ stor eller 
bred, vilket medförde en stor variation i uppfattningar om styrkor med fenomenet. Nedanför 
redovisas de åsikter som framkom. 
 
Vid samtal om styrkor med Rättvisemärkt, sa Lena: 
 

Jag ser bara styrkor, vi kan själva bestämma folks öden med att välja ett paket som kostar 
några kronor mer – det är Rättvisemärkt! 

 
Marcus uppfattningar om styrkor med Rättvisemärkt var enligt följande: 

 
Styrkan är att det är enkelt, konceptet är alldeles utmärkt. Styrkan är också att det har nått 
ut till gräsrötterna i samhället. Det finns ambassadörer överallt. Det är många kyrkor och 
organisationer som driver frågorna, det är egentligen de som gör jobbet, det är dem som får 
in tänkesättet på arbetsplatser och skolor och implementerar det. 

 

Då vi pratade med Hans om styrkor, sa han:  
 
Styrkan är att syftet kan alla på något sätt ställa sig bakom. Styrkan är att syftet är starkt. 

 
När vi pratade med Hanna om vilka styrkor det finns med Rättvisemärkt, sa hon: 
 

/…/Inte bara ger pengar utan man ger dem goda förutsättningar, det som är självklart, ge 
skäligt betalt. Att man ska veta i förväg att det är trygghet. Fördelar för att det är emot 
diskriminering och barnarbete och såna saker. 
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Henrik tyckte att Rättvisemärkts styrkor är: 
 
Trovärdigheten är hög, i min värld i alla fall, det här är varor jag litar på med den här 
märkningen. /…/ Ja men det är schysst framställt, de som producerar får bra betalt och så 
vidare, anständigt betalt i alla fall. Vissa sådana här märkningar som finns litar man kanske 
inte lika mycket på, ja så att Rättvisemärkt har i min värld en hög trovärdighet. 

 

Kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt var av följande åsikt när det gäller styrkor med 
Rättvisemärkt: 

 
Styrkor är oberoende produktmärkning och oberoende kontrollsystem, internationellt 
certifieringssystem, tydliga konkreta kärnvärden/internationella Fairtrade kriterier, starkt 
varumärke och växande intresse för etisk konsumtion. 

 

Sammanfattning av kategori - Styrkor med fenomenet Rättvisemärk 
Vid intervjuerna hade de utvalda mottagarna lite olika uppfattningar om vad det finns för 
styrkor med Rättvisemärkt. Två av dem menade på att Rättvisemärkt innebär att någon annan 
får det bra, andra tyckte att styrkor är att det är ett enkelt koncept, att man själv kan bestämma 
folks öden, att det är ett starkt syfte, att trovärdigheten är hög och att man kan lita på 
Rättvisemärkt som märkning samt att organisationen Rättvisemärkt har nått ut till väldigt 
många.   
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att styrkor med Rättvisemärkt är att det är en 
oberoende produktmärkning och kontrollsystem, även att det är ett internationellt 
certifieringssystem med tydliga konkreta kärnvärden, ytterligare säger respondenten att det är 
ett starkt varumärke samt att fler människor intresserar sig för etisk konsumtion.  
 
Här kan vi se att det finns tre framträdande uppfattningar bland de utvalda mottagarna, att 
någon annan får det bra när man gör valet att köpa Rättvisemärkt, att det är ett bra och enkelt 
koncept samt att Rättvisemärkt är trovärdigt. Uppfattningen om att någon annan får det bra 
har med Rättvisemärkt kärnvärden och göra och överensstämmer med det 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden ser som styrkor. Att det är ett bra och enkelt koncept 
har även det med kärnvärdena att göra. Åsikten om att Rättvisemärkt är trovärdigt kan 
förknippas med att det är en oberoende produktmärkning och ett kontrollsystem.   
 

6.5.2 Svagheter med fenomenet Rättvisemärkt 

 
Här visas de åsikter som kom fram när de utvalda mottagarna och kommunikationsansvarige  
fick diskutera svagheter med fenomenet.  
 
Då vi pratade med Lena om svagheter med Rättvisemärkt, sa hon: 

 
Jag ser bara styrkor. 

 
När vi pratade om svagheter med Rättvisemärkt, sa Hans: 

 
Svagheter är också egentligen konceptet, det är kanske komplicerat med handel. Hur vet 
jag att det här rättvisemärkta kaffet är gott? Det är svårt att åskådliggöra för gemene man 
att de har de verktyg som gör att man kan kontrollera. Hur vet jag att bonden får schysst 
betalt? Bara för att jag handlar Rättvisemärkt? 

 



   43 

Hans sa följande då vi pratade om svagheter: 
 
Svagheter är kanske att det är lite oproffsigt, att det är amatörer som håller på. Det där med 
idealitet och de som står bakom organisationen kanske inte alltid arbetar professionellt med 
marknadsföring. De är kanske inte så starka när det gäller lobbyverksamhet. De kanske inte 
är i rätt beslutskorridorer för att driva de här frågorna. De kanske inte har det rätta 
nätverket när det gäller beslutsfattare, både när det gäller det allmänna och privata, inte 
tillräckligt inflytande för beslut. Lite Greenpeacestämplig över det. 
 

Vid samtal med Hanna om svagheter med Rättvisemärkt, sa hon: 
 
Nackdelar är väl, nä jag vet inte riktigt, jag håller kanske inte med om det, men, att det stör 
marknaden liksom. Men vaddå, jag kan tycka att marknaden finns ju inte för sin egen skull. 
Vi är människor som lever här och vi är ju alla här för att överleva, som behöver 
marknaden för att överleva. /…/ Att det är ett verktyg för att vi ska alla leva tillsammans. 

 

Henrik var av åsikten att svagheter med Rättvisemärkt är:: 
 
Svagheten kan vara att det kostar lite mer, vilket hindrar en del människor från att köpa 
rättvisemärkta varor, det finns inte så många rättvisemärkta varor än heller. 

 

Då vi pratade om svagheter med kommunikationsansvarige Ola Höiden, sa han: 
 
Svagheter är omvärldens ibland dåliga kunskap om vad Rättvisemärkt är, till exempel 
externa aktörers felaktiga användning av vårt certifieringsmärke. Liten personalstyrka, vi är 
8 personer som jobbar med en verksamhet som är i extremt stark tillväxt. Vi har därmed 
svårt att hinna med alla de möjligheter som ges. 

 
Sammanfattning av kategori - svagheter med fenomenet Rättvisemärkt 
Uppfattningar om svagheter med Rättvisemärkt varierade från respondetnt till respondent. 
Åsikter som om svagheter som framkom var att själva konceptet, att det är komplicerat med 
handel, att det är amatörer som arbetar inom organisationen, att Rättvisemärkta produkter 
kostar lite mer och att det inte finns så många av dem samt att de inte har de rätta metoderna 
för att marknadsföra sig själva.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden  menade att svagheter med Rättvisemärkt kan vara att 
samhället inte har tillräckligt med kunskap om vad Rättvisemärkt är. En annan svaghet enligt 
kommunikationsansvarige Ola Höiden är att de är få anställda på föreningen, vilket bidrar till 
att de har svårt att hinna med de möjligheter som ges.  
 
Här kan vi se att uppfattningar om svagheter bland de utvalda mottagarna varierar. Det finns 
inga åsikter, förutom den synpunkten om att folk har dålig kunskap om vad Rättvisemärkt är 
för något, som är mer framträdande än andra. Vi kan konstatera att både 
kommunikationsansvarige Ola Höiden och de utvalda mottagarna är av samma åsikt, en 
svaghet är att allmänheten har dålig kunskap om vad Rättvisemärk är för något. 
 

6.5.3 Solidaritet 

 
Vid olika sammanhang nämner flera av de utvalda mottagarna ordet solidaritet. I denna 
kategori beskrivs därför de uppfattningar som framkommit om solidaritet bland gruppen av 
mottagare. Vidare beskrivs även vad kommunikationsansvarige Ola Höiden anser om denna 
uppfattning  
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Vid diskussion om hur samarbetet med organisationen Rättvisemärkt inleddes sa Lena: 
 
Är den första som köpte Rättvisemärkt i Sverige. Solidaritet ligger nära mig, det var när jag 
blev gravid som jag började titta på ekologiska och rättvisemärka varor, och den första 
rättvisemärkta produkten var kaffe, det började jag att köpa. 
 

Vidare sa Lena: 
 
Solidaritet är ABF: s grej. 

 

När vi pratade med Marcus om organisationen Rättvisemärkt, sa han: 
 
Men det var en liten process för ordet rättvisa har lite vänsterprägel och det får man inte 
säga högt i kyrkan. För ofta tycker man att vänstern har monopol på ordet solidaritet men 
då tyckte vi att solidaritet är en kristen sak, att vara solidarisk mot andra, det är inget 
konstigt med det. Då var det någon som sa till mig; vad skönt att ni sa det med solidaritet 
för jag har alltid haft den här ”hung-upen” om att det är en politisk sak, det är ju en god sak 
egentligen och då gick det bra. 

 
Vidare sa Marcus:  

 
Man betalar in den här avgiften på x antal tusen kronor som visar på att man som 
organisation är solidarisk i tanken. 

 

Vid samtal med Hans om samma ämne, sa han: 
 
Jag har en positiv upplevelse för vad det. [Organisationen Rättvisemärkt, förf. anm.]  står 
för; rättvisa och solidaritet. 

 
Vid diskussion om ordet solidaritet med kommunikationsansvarige Ola Höiden, sa han: 

 
Vi pratar inte om solidaritet, vi undviker det ordet. /.../Men det är som andra gör det. /.../ 
Jag tror säkert att fackföreningarna och kyrkan gör det. När vi är med och påverkar vad de 
säger, så försöker vi få bort det. Ordet är jättebra, solidaritet är jättebra. Men det blir en 
väldig tydlig vänsterstämpel på det. /.../ Men vi försöker att inte använda det begreppet när 
vi marknadsför Rättvisemärkt, för många är det för laddat tror jag. 

 
Sammanfattning av kategori – solidaritet 
Tre av de utvalda mottagarna pratade om ordet solidaritet under intervjuerna, samtliga hade 
uppfattningen att Rättvisemärkt står för solidaritet. En av dem menade även att respondenten 
själv och hennes arbetsplats är solidarisk. Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger å 
andra sidan att solidaritet är bra men att organisationen själva inte vill använda det ordet för 
att marknadsföra Rättvisemärkt.    
 
Det visar sig här att det finns spridda uppfattningar mellan de utvalda mottagarna om vad 
ordet solidaritet innebär. Organisationen Rättvisemärkt är, enligt kommunikationsansvarige 
Ola Höiden, medvetna om att deras mottagare ibland förknippar Rättvisemärkt med ordet 
solidaritet, själva försöker de undvika ordet i sitt kommunikationsarbete. Här kan man se att 
det finns skillnader i hur de utvalda mottagarna ser på organisationen Rättvisemärkt, vidare i 
hur organisationen själv vill bli framställd.  
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6.5.4 Storlek 

 
I kategorin storlek redogörs intervjupersonernas uppfattningar om organisationen 
Rättvisemärkts storlek. Å ena sidan om organisationen är liten eller stor, gällande omfattning 
och arbetskraft å andra sidan om organisationens tillgångar. Vidare redovisas även 
kommunikationsansvariges redogörelse för detta. 
 
Lena s,a vid samtal om organisationens Rättvisemärkts budskap följande: 

 
/…/De [organisationen Rättvisemärkt, förf. anm.] har inte råd att synas särskilt mycket. 

 
När vi pratade om organisationen Rättvisemärkt sa Marcus: 

 
Det är en liten, liten gräsrot till organisation, så tänker jag mig. Som har vuxit enormt på 
sistone, mycket tack vare Alice Baah. 

 

Vidare sa Marcus: 
 
Det känns som att det är en liten organisation med ett litet kontor i Stockholm som driver 
kampanjer. 

 
Vid diskussion om svagheter med organisationen Rättvisemärkt sa Hans: 

 
Det är ingen flådig och rik organisation, utan drivs på en stark vilja och övertygelse. Det är 
lite av en modern folkrörelse. 

 

I samtalet om vilka uppfattningar Hanna har om organisationen Rättvisemärkt, sa hon: 
 
Jag har en känsla av att man jobbar i ganska hårt motstånd, att man är små eller kanske inte 
nu. 

 

När vi pratade med Henrik om hur organisationen ser ut, sa han: 
 
Det är en slimmad organisation, där det till exempel är väldigt svårt att ringa så att man 
handgripligen kan prata med dem. /.../ Jag tror inte riktigt de har hängt med i utvecklingen. 
Jag tror att det här med Rättvisemärkt har växt väldigt fort, de kanske inte rent 
administrativt har växt lika fort. 

 

När vi pratade om kommunikationen som organisationen Rättvisemärk bedriver sa 
kommunikationsansvarige Ola Höiden: 

 
Vi arbetar med en integrerad kommunikation, att det ska finnas en enhetligt och alla ska 
prata om vad vi gör, det är extra viktigt för oss skulle jag vilja påstå för att vi är inte bara 
ett litet företag som säljer en produkt. 

 

När vi senare talar om vilka kanaler organisationen Rättvisemärkt använder sig av, sa 
kommunikationsansvarige Ola Höiden: 

 
Alla våra budbärare [medlemsorganisationer, ambassadörer, dagligvaruhandeln och 
underleverantörer, förf. anm.] de som vi pratade om tidigare är viktiga, vi skulle inte ha 
klarat det här på bara åtta personer. 
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Under samma samtalsämne sa kommunikationsansvarige Ola Höiden:  
 
Det är jättemånga, [Medlemsorganisationer, ambassadörer, dagligvaruhandeln, 
underleverantörer, förf. anm.] det här är ett enormt företag som man måste hålla koll på, så 
de inte hittar på massa tokigheter och säger massa konstiga saker, och vi lyckas inte helt 
och hållet. 

 

När vi pratade om organisationen Rättvisemärkt sa kommunikationsansvarige Ola Höiden:  
 
Vi är indelade i två olika enheter kan man säga, det här är egentligen inget vi 
kommunicerar utåt men det faktum att det är två juridiska delar, det är ett bolag. De sköter 
licensieringen av vårat varumärke, till leverantörer som vill sälja våra produkter. De arbetar 
mycket med avtalsskrivande och vård av varumärket och så vidare. Och sen sitter jag på 
den delen som är föreningen, som är medlemsfinansierad av medlemsintäkter och där 
mycket av Sida-anslagen kommer in, vi är en ideell förening som jobbar med 
informationsspridningen och opinionsspridning och marknadsföring. 

 

Vidare sa kommunikationsansvarige Ola Höiden:  
 
Vi är en del av den organisationen, en representant i FLO [ Fairtrade Labeleling 
Organization Internationell, förf. anm.] de utarbetar kriterier och kontrollerar kriterier. Men 
det är två olika enheter där också.  

 

 
Sammanfattning av kategori - storlek 
Under intervjuerna nämnde fyra av de utvalda mottagarna att organisationen Rättvisemärkt är 
en liten organisation. Tre av dem har tankar om att organisationen har vuxit den senaste tiden. 
Ytterligare säger två informanter att organisationen inte är en rik organisation. Någon tror 
även att de arbetar i hårt motstånd.  
 
Enligt kommunikationsansvarige Ola Höiden är Rättvisemärkt i Sverige en företrädare för den 
internationella organisationen FLO. Det är ett bolag som är uppdelat i två delar, den ena delen 
sköter licensiering av varumärket Rättvisemärkt och den andra delen arbetar med 
marknadsföring, opinionsspridning och informationsspridning. Den sistnämnda kallas för 
föreningen Rättvisemärkt, det är ideell förening som är medlemsfinansierad och den del som 
allmänheten kan ta del av. På föreningen arbetar åtta personer, förutom dessa har föreningen 
flera ”budbärare” som till exempel medlemsorganisationer, ambassadörer, dagligvaruhandeln 
och underleverantörer. Dessa arbetar på ett eller annat sätt med att sprida Rättvisemärkt.  
 
Denna kategori visar att de utvalda mottagarna säger att organisationen eller föreningen 
Rättvisemärkt i Sverige är liten, den består endast av åtta personer. Men med tanke på att 
organisationen tillhör en internationell organisation och då organisationen Rättvisemärkt i 
Sverige består av många ”budbärare”, anses den av organisationen Rättvisemärkt som stor.  
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7. Resultatdiskussion 
 
I denna del kommer vi att sammankoppla undersökningens resultat med de teoretiska 
utgångspunkter vilka studien vilar på. Detta för att uppnå studiens syfte som är att studera vad 
organisationen Rättvisemärkt vill kommunicera med sitt varumärke, vidare hur mottagarna 
uppfattar det. 
 

7.1 Svar på frågeställningar 

 
För att besvara undersökningens frågeställningar, har vi utgått från de teman som vi urskiljde 
av undersökningsmaterialet i resultatredovisningen. Frågeställningarna är; hur väl 
överrensstämmer den bild Rättvisemärkt vill kommunicera genom sitt varumärke med den 
bild som mottagarna har? Uppfattar mottagarna Rättvisemärkts kommunicerade varumärke på 
samma sätt eller förekommer det skillnader i uppfattningarna?  
 

7.1.1 Varumärket 

 
Efter analys av intervjuerna konstaterade vi att de associationer som organisationen 
Rättvisemärkt vill förmedla med sitt varumärke till sina konsumenter är Rättvisemärkts 
kärnvärden, (arbets- och levnadsstandard för producenterna, främjande av demokrati, 
motverkande av diskriminering och barnarbete, organisationsrätt i närsamhället samt bra 
miljö) att det ska vara ett enkelt val att välja Rättvisemärkta produkter samt att det är enkelt 
att göra skillnad. 
 
Vi kom även fram till att det finns fyra framträdande associationer kring varumärket hos de 
sex utvalda mottagarna, det vill säga att Rättvisemärkt är någonting positivt och bra, att någon 
annan får det bra, att Rättvisemärkt står för solidaritet och rättvisa samt att det är ett enkelt 
alternativ att välja Rättvisemärkt.  
 
Av detta kan vi säga att Rättvisemärkt har framförallt, genom att de lyckats bli associerade 
med sina kärnvärden, men även det faktum att det ska vara ett enkelt att välja Rättvisemärkt 
tillfredställt ett grundbehov hos konsumenten och därmed skapat ett värde för dem. Vi kan 
även konstatera att organisationen Rättvisemärkts kärnvärden är deras differentieringsfördelar 
gentemot andra varumärken och att de genom sina kärnvärden har uppnått en 
konkurrensskillnad, då de utvalda mottagarna uppfattar differentieringsfördelarna. 132 De 
utvalda mottagarna har uppfattningar om att Rättvisemärkt står för rättvisa och solidaritet, 
vilket inte alls är de associationer som organisationen vill bli förknippade med. Detta betyder 
att de utvalda mottagarna uppfattar ett värde som organisationen inte förmedlar.133 Det kan 
även betyda att organisationen inte riktigt nått ut med sitt budskap om vad Rättvisemärkt står 
för, då gruppen mottagare delvis har en skev uppfattning om varumärket. 134  
 
Som framkommit i intervjuerna så finns det ingen vidare kommunikation mellan 
organisationen Rättvisemärkt och de sex utvalda mottagarna. Om kommunikationsprocessen 
hade fungerat utifrån processkolans mål, det vill säga förmedling av så effektiv information 

                                                 
132 Melin, 1997, s. 177 
133 Eriksson, 2005, s. 95 
134 Melin, 1997, s. 41-42 
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som möjligt mellan sändare och mottagare, hade våran grupp mottagare antagligen inte 
associerat varumärket med begrepp som solidaritet och rättvisa. 135 Därav kan vi konstatera att 
Rättvisemärkt, inte helt fullt ut har lyckats kommunicera ut det de vill. 136 
 
De utvalda mottagarna associerar dock varumärket till något positivt och bra, vilket i sig ett 
positivt värde. 137 Kärnvärdena är starka värden i den betydelse att det är det Rättvisemärkt 
står för. Att det ska vara enkelt och göra skillnad att välja Rättvisemärkt är positiva värden i 
den mening att det inte ska vara tungt att välja produkterna. 138  
 

7.1.2 Namnet 

 
Efter analys av intervjuerna kom vi fram till att enligt kommunikationsansvarige på 
Rättvisemärkt är namnet otydligt i den bemärkelse att ordet rättvisa frambringar associationer 
som organisationen inte vill bli förknippade med. Han menar att det hade varit mer anonymt 
att Heta Max Havelaar istället för Rättvisemärkt, då mottagarna inte skapar associationer till 
det namnet.  
 
Vi kunde även fastställa att våra utvalda mottagare hade varierande och individuella 
uppfattningar om namnet. Associationer som framkom var bland annat till kaffe, rättvisa och 
de är mot barnarbete. Det kom även fram en uppfattning om att det borde heta Fairtrade 
istället för Rättvisemärkt.  
 
Av detta kan vi avläsa att alla våra utvalda mottagare associerar namnet till något positivt men 
inget enhetligt, detta är ett tecken på att organisationen Rättvisemärkt inte helt har lyckats 
med sin kommunikation kring namnet. 139 Vi kan även konstatera att 
kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt inte är helt nöjd med namnet och att han är 
medveten om att mottagarna skapar olika associationer kring det. En åsikt som framkommer 
bland de utvalda gruppen mottagare är att namnet står för rättvisa, och som tidigare nämnts 
vill inte organisationen bli förknippad med ord som det. Detta tyder ännu en gång på att 
organisationen inte riktigt nått ut med sitt budskap om vad Rättvisemärkt står för.140 
 

7.1.3 Logotyp 

 
Efter intervjun med kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt kunde vi konstatera 
att bilden ska symbolisera producenten och konsumenten även att den ska väcka 
associationer till Jiang och Jang samt hav- och landkänsla hos mottagarna. 
 
Vi kunde även, efter intervjuerna med de sex utvalda mottagarna utröna fem 
betydande uppfattningar om namnet, natur, liv, Jiang och Jang, en figur som vinkar 
och att producenterna till varorna mår bra. Vi kunde även konstatera en åsikt om att 
det är bra att logotypens bild numer är internationell enhetlig och att den är snygg.  
 

                                                 
135 Larsson, 2001, s. 26 
136 Fiske, 2004, s. 12 
137 Eriksson, 2005, s. 95 
138 Eriksson, 2005, s. 95 
139 Melin, 1997, s. 177 
140 Melin, 1997, s. 41-42 
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Av detta kan vi se att gruppen av våra mottagare är positivt inställda till bilden och att alla 
uppfattningar om bilden, på ett eller annat sätt, kan förknippas med vad Rättvisemärkt vill. 
Det som inte framkommer helt tydligt bland de utvalda mottagarnas uppfattningar är att det är 
konsumenten och producenten som visas på bilden. Att stilen på varumärket uppfattas så som 
organisationen Rättvisemärkt vill är bra i den mening att stilen lämnar avtryck i människor 
medvetande.141 Av detta kan vi fastslå att organisationen Rättvisemärkt har påverkat denna 
grupp mottagare och att dessa  har en gemensam uppfattning om bilden. Vilket är bra 
eftersom stilen avslöjar varumärkets, inre nyanser, personlighet, kultur och själva konceptet 
som det erbjuder. 142 
 
Vi kan även konstatera att våra sex mottagare har en god märkeskännedom då de känner till 
märket Rättvisemärkt och spontant kan berätta om det. De känner även samhörighet till 
Rättvisemärkt då de är engagerade i, och har värderingar som är gemensamma med 
organisationen Rättvisemärkt. De utvalda mottagarna är av uppfattningen att varumärket 
Rättvisemärkt är en bra produktmärkning, vilket fungerar som en garanti för dem. 143  
 
Vi har tidigare nämnt att Rättvisemärkt bytte logotyp år 2004,144 med tanke på den korta tiden 
då det har funnits, kan vi konstatera att organisationen Rättvisemärkt har gjort ett gott 
marknadskommunikationsarbete kring logotypen. 145 

 

7.1.4 Kommunikation 

 
Den kommunikation som finns mellan de utvalda mottagarna och organisationen 
Rättvisemärkt handlar framförallt om att denna grupp mottagare själva hör av sig till 
organisationen när de behöver informationsmaterial. Någon sa att det ibland kan vara svårt att 
få kontakt med dem som arbetar på Rättvisemärkt, någon annan sa att förutom att man själv 
kan beställa informationsmaterial så får man sporadiska nyhetsbrev via e-post. En av våra 
mottagare sa att den kommunikation man har med organisationen Rättvisemärkt är bra som 
den är. Två andra av våra utvalda mottagare sa att Rättvisemärkt borde trycka på lite mer, till 
exempel om vilket utbud av varor som finns. 
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden i sin tur säger att kommunikationen som sker mellan 
organisationen och medlemsorganisationerna främst handlar om personliga möten samt 
Rättvisemärkts informationsmaterial är väldigt viktigt. Till just denna grupp mottagare finns 
ingen särskild kommunikation, det finns det inga resurser till.  
 
Om man ska placera in Rättvisemärkts kommunikation med sina mottagare i en 
kommunikationsteori så passar den bäst in i den så kallade processkolan. Det finns inte någon 
dialog mellan parterna och kommunikationen handlar mest om att förmedla material.  Vi kan 
alltså urskilja likheter med en envägskommunikation. Kommunikationen mellan parterna ser 
även ut att vara behovsstyrd. 146 
 

                                                 
141 Kapferer, 2004, s. 222 
142 Kapferer, 2004, s. 222 
143 Melin, 1997, s.42-43 
144 Rättvisemärkt 2007-10-31: www.rattvisemarkt.se/cldoc/129.htm?_style=print 
145 Melin, 1997, s. 177 
146Se t ex Fiske, 2004, s. 48, Falkheimer och Heide, 2003, s 67 
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Enligt vår mening har organisationen Rättvisemärkt mycket att vinna på att förstärka och 
förbättra sin kommunikation med sina mottagare. Vi vill inte påstå att de helt förbiser detta 
med alla sina mottagare, men just med den gruppen av mottagare som vi har undersökt är den 
undermåttlig. Kommunikationsansvarige Ola Höiden medger att några prioriteringar med 
kommunikationen inte görs för den här gruppen. De fördelar Rättvisemärkt kan utvinna med 
en förbättrad kommunikation är att de får ökat förtroende och större effekt av det de säger.147 
De kan även, som flera av våra utvalda mottagare påpekar, nå ut med sitt varuutbud till en 
större målgrupp, relativt enkelt. Om man har fått förtroende för själva konceptet med 
Rättvisemärkt och har infört ett kaffe på arbetsplatsen som är lite dyrare än ”vanligt” kaffe, är 
det inte omöjligt att man även är öppen för att köpa andra produkter. I detta sammanhang får 
det dock inte glömmas bort att Rättvisemärkt är i en kraftig expandering148 och att de har som 
kommunikationsansvarige Ola Höiden säger har väldigt många att kommunicera till. 
Dessutom är organisationen Rättvisemärkt en ideell organisation med endast åtta anställda, 
vilket bidrar till att de måste göra prioriteringar i sitt kommunikationsarbete. Vi anser att 
organisationen Rättvisemärkt skulle vinna på att ha en bättre kommunikation till de utvalda 
mottagarna. Med relativt enkla medel, så som   
 

7.1.5 Samarbete 

 
En majoritet av våra utvalda mottagare säger att de inte har något samarbete med 
organisationen Rättvisemärkt. En av de utvalda mottagarna säger att det kommer bli mer 
samarbete i framtiden då dennes arbetsgivare ska bli medlemsorganisation till Rättvisemärkt.  
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att det samarbete som eventuellt fanns tidigare 
med den grupp av mottagare som vi underöker inte längre har någon betydelse, 
organisationen Rättvisemärkt har idag andra prioriteringar.  
 
Då flera av de utvalda mottagarna bedriver egen spridning av varumärket och av 
Rättvisemärkts budskap ser Rättvisemärkt dessa som sina ”budbärare”. Det går också att se 
dessa som interna medarbetare i den stora organisationen som Rättvisemärkt utgör. Ett ökat 
samarbete kan ge intern märkeslojalitet i högre grad. Melin säger att för att kunder ska förbli 
lojala till varumärket krävs det att företaget/organisationen även är lojal till det egna 
varumärket, alltså intern märkeslojalitet. En annan fördel blir att kunderna uppfattar 
varumärket och företaget på det sätt som de vill att kunderna ska uppfatta dem, de får med 
andra ord även lättare att förmedla sitt budskap till sin kundgrupp.149  
 
Ett utökat samarbete med den mottagargrupp som vi har undersökt skulle underlätta för 
Rättvisemärkt i sin marknadsföring till nya målgrupper och förstärka relationen med 
befintliga kunder. Relationen och samarbetet mellan parterna blir bättre om kommunikationen 
förbättras, som vi kom fram till i föregående stycke.  

7.1.6 Engagemang 

 
Flera av de utvalda mottagarna har tidigare erfarenheter av Rättvisemärkt både när det gäller i 
sina arbeten och i privatlivet, många var även med och införde Rättvisemärkt kaffe inom sina 
verksamheter. Intervjuerna visar att flera av de utvalda mottagarna sprider information om 
                                                 
147 Melin, 1997, s.177 
148Se t ex Rättvisemärkt 2008-01-05: www.rattvisemarkt.se/cldoc/442.htm och Clifton i Alex Nicholls & 
Charlotte Opal, 2004, Fair trade – Market-driven E thicalConsumption. 2001, s. 23 
149 Melin, 1997, s. 177 



   51 

Rättvisemärkt för att försöka påverka andra att köpa Rättvisemärkta varor eller influera dem 
till att bli engagerade i Rättvisemärkt. 
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden säger att valet att införa Rättvisemärkt kaffe i sin 
verksamhet ofta bygger på att det finns någon inom organisationen som är insatt och 
intresserad av ämnet. Han säger att alla de som sprider information om Rättvisemärkt väldigt 
viktiga för organisationen, de utför en stor del av marknadsföringsarbetet. Det är även mycket 
viktigt att dessa kommunicerar ut budskapet på rätt sätt, vilket är organisationen 
Rättvisemärkts uppgift att kontrollera. 
 
De utvalda mottagarna har som sagts ett stort engagemang för Rättvisemärkt som fenomen 
och varumärke. Det är ur marknadsföringsföringsaspekter viktigt att kunden har ett högt 
engagemang för märkesvaror då detta leder till att lojaliteten för varorna blir stark och kunden 
blir den trogen. Dessutom ökar intresset för information när kunden är engagerad i 
varumärket. Ytterligare en fördel för företagen att ha engagerade kunder, är att varumärket 
blir av betydelse vid val av produkt och priset blir mindre viktigt. Det är alltså tacksamt att ha 
engagerade kunder för ett företag.150 
 
Vi är av åsikten att organisationen Rättvisemärkt skulle kunna dra större nytta av den utvalda 
gruppen mottagare, som visats sig vara den engagerade typen av mottagare. De utvalda 
mottagarna är själva ”budbärare” för Rättvisemärkt och genom eget initiativ sprider de vidare 
Rättvisemärkts budskap för att övertyga andra att engagera sig. Om Rättvisemärkts mottagare 
sprider fel budskap bidrar det även till att allmänheten nås av en felaktig bild. Organisationen 
Rättvisemärkt skulle enligt oss vinna på att kommunicera mer med denna grupp av mottagare, 
då de genom kommunikation kan förhindra missuppfattningar som att Rättvisemärkt står för 
solidaritet, rättvisa eller annat som organisationen inte vill bli förknippade med.  
 

7.1.7 Mervärde 

 
Det framkom under intervjuerna att några av de utvalda mottagarna ser Rättvisemärkt som ett 
mervärde i konkurrenssituationer. En av våra mottagare menar att organisationer som köper 
Rättvisemärkt kaffe eller andra produkter kan vinna andras förtroende, en annan anser att man 
som företag kan vinna uppmärksamhet genom att visa att man köper dessa produkter. En 
tredje tycker däremot inte att konkurrens är att tala om i ett ämne som Rättvisemärkt.  
 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden en menar att Rättvisemärkt står för dels ekonomiska 
men även ideologiska mervärden. Företag eller organisationer som väljer att vara ”budbärare” 
åt organisationerna kan därmed vinna fördelar med att ha Rättvisemärkt.  
 
Ett mervärde ses i teorin som ett abstrakt innehåll i varumärket som representerar något mer 
än bara produkten.151 De utvalda mottagarna känner sig alltså tillfreds med sig själva då de 
gör tillvaron bättre för andra, detta kan ses som ett mervärde för dem och som ingår i 
Rättvisemärkts varumärke. Detta mervärde gör också att priset på varan blir mindre 
avgörande.152 Som de utvalda mottagarna har nämnt i intervjuerna gör det ingenting att 
Rättvisemärkt kaffe är några kronor dyrare eftersom det har ett gott syfte. Något som för 
undersökning är intressant är Melins teori, att med ett riktigt bra varumärke behövs det inte så 
                                                 
150 Melin, 1997, s.40 
151 Melin, 1997, s. 45-46 
152 Melin, 1997, s. 45-46 
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stora satsningar på marknadskommunikation, produkterna säljer bra ändå.153 Det här kan 
förklara att trots att Rättvisemärkt har bristfällig kommunikation med vår grupp mottagare så 
har dessa mottagare ändå stort förtroende och tillit till Rättvisemärkt och köper deras 
produkter och dessutom sprider budskapet vidare till andra ”oinvigda” konsumenter. 
Varumärket kan med andra ord kompensera de brister som finns i kommunikationen. 
Ytterligare en aspekt på att Rättvisemärkt lyckas fylla sitt varumärke med ”rätt” mervärde är 
att det nu pågår en övergång till att moral och etik blir alltmer viktig för konsumenten. 154 
Dessa positiva associationer som Rättvisemärks mervärden förmedlar kan sippra över till de 
företag som använder sig av Rättvisemärkts produkter. Till exempel kan ett företag som 
marknadsför att de dricker Rättvisemärkt kaffe få egna positiva associationer från sina kunder. 
 

7.1.8 Svagheter 

 
Efter intervju med kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt fick vi svar på vilka svagheter 
det finns med Rättvisemärkt, enligt dem själva. Svagheterna är att omvärlden ibland har dålig 
kunskap om vad Rättvisemärkt är och att organisationen har få anställda, samtidigt som 
verksamheten är i tillväxt, därav upplever organisationen det svårt med att hinna med alla 
möjligheter som ges. 
 
Vi kom även fram till att uppfattningar om svagheter bland de utvalda mottagarna var 
varierande och individuella. Uppfattningar som framkom som svagheter var att alla inte har 
tillräckligt med kunskap om Rättvisemärkt, att rättvisemärkta produkter är dyrare vilket bidrar 
till att folk inte köper dem och att organisationen Rättvisemärkt arbetar oprofessionellt 
kommunikativt.   
 
Här kan vi se att uppfattningar om svagheter bland de utvalda mottagarna varierar. Det finns 
inga åsikter, förutom den synpunkten om att folk har dålig kunskap om vad Rättvisemärkt är 
för något, som är mer framträdande än andra. Vi kan konstatera att både 
kommunikationsansvarige Ola Höiden och de utvalda mottagarna är av samma åsikt, en 
svaghet är att allmänheten har dålig kunskap om vad Rättvisemärk är för något. Att 
uppmärksamma är att en av de utvalda mottagarna uttrycker Rättvisemärkts 
kommunikationsarbete som oprofessionellt och att det är det som gör att de inte når ut med 
sitt budskap. Kommunikationsansvarige Ola Höiden förklarar denna problematik med att 
människor är dåligt insatta i vad Rättvisemärkt är för någonting. Här kan vi se att båda 
parterna belyser samma problem men att de har olika förklaringar till uppkomsten av 
problemet. Vi vill påstå att det ligger i Rättvisemärkts intresse att upplysa och kommunicera 
med konsumenterna så att deras kunskap blir bättre.  
 
Dessa åsikter är intressant med tanke på att en ökning i försäljning av rättvisemärkt produkter 
skedde första halvåret av 2007 med 130 procent.155 Detta tyder på att en ökad medvetenhet 
hos konsumenterna om vad Rättvisemärkt är för något har skett.156 Det tyder även på att 
Rättvisemärkt har arbetat med sin marknadskommunikation under det gångna året för att 
förbättra medvetenheten hos nya målgrupper. 157 
 

                                                 
153 Melin, 1997, s. 45-46 
154 Clifton, 2001 i Nichols & Opal, 2004, s.23 
155 Rättvisemärkt 2008-01-05: www.rattvisemarkt.se/cldoc/442.htm 
156 Clifton, 2001, i Alex Nicholls & Charlotte Opal, 2004, s. 23 
157 Melin, 1997, s. 177 
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7.1.9 Styrkor 

 
Då vi intervjuat kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt kom det fram att styrkor, enligt 
organisationen, är Rättvisemärkt en oberoende produktmärkning och kontrollsystem, att det är 
ett internationellt certifieringssystem med tydliga konkreta kärnvärden, att det är ett starkt 
varumärke samt att fler människor börjat engagera sig för etisk konsumtion.  
 
Efter intervjuerna med de utvalda mottagarna kunde vi konstatera att tre uppfattningar var de 
mest framträdande bland konsumenterna, nämligen uppfattningar om att någon annan får det 
bra när man väljer att köpa Rättvisemärkt, att det är ett bra och enkelt koncept samt att 
Rättvisemärkt är trovärdigt.  
 
Av detta kan vi utläsa att synpunkterna kring styrkorna dels överensstämmer. Alla 
uppfattningar som den utvalda gruppen mottagare har kan förknippas med det organisationen 
själva ser som styrkor med Rättvisemärkt. Nämligen att det är en oberoende 
produktmärkning, ett kontrollsystem, ett internationellt certifieringssystem med tydliga 
konkreta kärnvärden samt att det är ett starkt varumärke. Här kan vi alltså se att det som de 
utvalda mottagarna uppfattar som styrkor med Rättvisemärkt är de samma som de förknippar 
varumärket med. Detta tyder på att organisationen har ett starkt varumärke. Detta stärker vår 
uppfattning om att Rättvisemärkt har lyckats att bli associerade till sina kärnvärden och att de 
med sitt varumärke uppnått en skillnad för konsumenten. 158 
 

7.1.10 Storlek 

 
Då vi analyserat intervjuerna kom vi fram till att kommunikationsansvarige på Rättvisemärkt 
menar att Rättvisemärkt i Sverige är en företrädare för den internationella organisationen 
FLO. Det är ett bolag uppdelat i två delar, den ena delen sköter licensiering av varumärket 
Rättvisemärkt och den andra delen arbetar med marknadsföring, opinionsspridning och 
informationsspridning. Den sistnämnda är föreningen Rättvisemärkt, det är ideell förening 
som är medlemsfinansierad och den del som allmänheten kan ta del av. På föreningen arbetar 
åtta personer. Förutom dessa har föreningen flera ”budbärare” som till exempel 
medlemsorganisationer, ambassadörer, dagligvaruhandeln och underleverantörer. Dessa 
arbetar på ett eller annat sätt med att sprida Rättvisemärkt.  
 
Vi har även kunnat konstatera att de tydligaste åsikterna bland den utvalda gruppen mottagare 
är att organisationen är liten och att organisationen vuxit den senaste tiden.  
 
Av detta kan vi säga att det gemensamma i åsikterna är uppfattningen om att organisationen 
Rättvisemärkt i Sverige är en liten organisation, då den endast består av åtta personer. Men 
med tanke på att organisationen tillhör en internationell organisation och då organisationen 
Rättvisemärkt i Sverige består av många ”budbärare”, anses den av Rättvisemärkt som stor. 
Den gemensamma uppfattning om storleksfaktorn kan sägas ha att göra med den form av 
differentiering som organisationen har av sin produktmärkning, det vill säga 
imagedifferentiering. Den utvalda gruppen mottagare väljer dessa produkter just för att det är 
Rättvisemärkt som står bakom, inte för att organisationen är liten eller andra aspekter av dess 
utformning. 159 

                                                 
158 Melin, 1997, s. 177 
159 Kotler, Principles of Marketing, (sammanfattning principles of marketing –kotler, kap 10 positionering) 
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7.2 Det uppnådda syftet 

 

7.2.1 Vad vill Rättvisemärkt kommunicera med sitt varumärke? 

 
Rättvisemärkt vill med sitt varumärke kommunicera sina kärnvärden, att det är enkelt att välja 
rättvisemärkta produkter, att det genom dessa är enkelt att göra skillnad. De vill att deras 
kärnvärden är det som avgör för kunderna, när de köper rättvisemärkta produkter. De vill med 
logotypen i varumärket väcka associationer till producent- och konsumentförhållandet, till 
naturen och till Jing och Jang.  

7.2.2 Hur uppfattar mottagarna Rättvisemärkts varumärke? 

 
De utvalda mottagarna associerar varumärket med de kärnvärden som Rättvisemärkt vill 
förmedla, de associerar även till att det är enkelt att göra skillnad. Utöver detta associerar de 
varumärket med solidaritet och rättvisa och detta överrensstämmer inte med vad 
organisationen Rättvisemärkt själva vill bli associerade med.  
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8. Slutsats 
 
Rättvisemärkt lyckas till stor del kommunicera det de vill till de utvalda mottagarna. 
Undersökningen har visat att de utvalda mottagarna är en grupp konsumenter som är mycket 
medvetna om vad Rättvisemärkt är och att Rättvisemärkt tidigare endast riktade sin 
kommunikation till just denna grupp. Det har även visat sig att Rättvisemärkt inte längre 
prioriterar denna grupp med sina kommunikationsinsatser, utan har nu ambition att rikta sig 
till en bredare målgrupp. Att budskapet har nått fram till undersökningens utvalda mottagare 
är tydligt men fortfarande finns vissa aspekter som Rättvisemärkt borde se över i sin 
kommunikation. De utvalda mottagarna är en grupp som under en längre tid har engagerat sig 
och köpt rättvisemärkta varor, så de kommer med stor sannolikhet att fortsätta att stödja 
Rättvisemärkt i framtiden. De har redan nåtts av Rättvisemärks budskap och upplever inte 
några direkta problem med kommunikationen med Rättvisemärkt. Vad vi dock vill påpeka är 
att Rättvisemärkt trots det har fördelar att vinna genom att förbättra kommunikationen med 
denna grupp av mottagare. Detta för att de är en betydelsefull grupp eftersom de är 
Rättvisemärkts budbärare och sprider information om Rättvisemärkt till allmänheten. Då det 
av intervjuerna framkom att de även finns uppfattningar i denna grupp som inte stämmer 
överens med vad Rättvisemärkt vill stå för. Blir konsekvensen att felaktig information sprids 
och att det bildas felaktiga uppfattningar om Rättvisemärkt bland allmänheten.  
 
Vi vill trots det hävda att de med relativt enkla medel går att kommunicera bättre med denna 
grupp. Uppenbarligen finns det ett intresse för Rättvisemärkt hos de utvalda mottagarna och 
deras organisationer och att intresse finns är en bra grund för kommunikation.160 De har redan 
en upprättad kommunikationskanal, nyhetsbrev via e-post, det behövs därför inte göras så 
stora ansträngningar för att kommunikationsarbetet ska bli bättre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
160 Melin, 1997, s. 40 



   56 

9. Referenslista 

9.1 Litteratur 

 
Bergström, Bo (2004) Effektiv visuell kommunikation, Värnamo: Carlssons bokförlag 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007) 
Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Vällingby: Norstedts 
Juridik AB 
 
Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003) Reflexiv kommunikation - Nya tankar för 
strategiska kommunikatörer, Malmö: Liber. 
 
Fiske, John (2004) Kommunikationsteorier - en introduktion, Uppsala: Wahlström och 
Widstrand 
 
Holger, Lena & Holmberg, Ingalill (red.) (2002) Identitet – om varumärken, tecken och 
symboler Stockholm: Raster 
 
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik - Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur 
 
Kapferer, Jean-Noël (2004) The New Strategic Brand Management – Creating and Sustaining 

Brand Equity Long Term 3rd London: Kogan Page 
 
Kotler, Amstrong (2004) Principles of Marketing. 10th edition New Jersey: Pearson  
education international 
 
Larsson, LarsÅke (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 
 
Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel - om konsten att bygga upp 
starka varumärken, Malmö: Lund University 
 
Nicholls, Alex & Opal, Charlotte (2005) Fairtrade, Market-driven ethical consumptions, 

Wiltshire: SAGE Puplications 
 
Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Ove.(2004) Metodbok för 

medievetenskap, Malmö: Liber 
 
Schultz, Don & Barnes, Beth (1999) Strategic Brand Communication Campaigns 
Lincolnwood: NTC Buisness Books 
 
Thomsson, Heléne (2002) Reflexiva Intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
 
Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
 
 
 
 



   57 

9.2 Elektroniska källor 

 
Att märka din produkt 
www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml71.htm 
2008-01-28 
 
Byte av certifieringsmärke 2004 
www.rattvisemarkt.se/cldoc/129.htm?_style=print 
2007-10-31 
 
FLO  
www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml10.htm 
2007-12-18 
 
Frågor och svar  
www.rattvisemarkt.se/cldoc/logoty.htm?_style=print 
2007-10-31 
 
Nationalencyklopedin 
www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=967760&i_sect_id=967760 
2007-10-31 
 
 
Produkter 
http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml59.htm 
2008-01-01 
 
Rättvisemärkt 10 år 
www.rattvisemarkt.se/cldoc/442.htm 
2008-01-05 
 
Rättvisemärkt internationellt 
www.rattvisemarkt.se/cldoc/opml9.htm 
2008-01-05 
 
Rättvisemärkt i Sverige 
www.rattvisemarkt.se/cldoc/348.htm 
2007-10-31 
 
Siffror och statistik  
http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/168.htm 
2007-10-31 
 
Tio år med Rättvisemärkt 
PDF  
2007-10-31 



   58 

9.3 Muntliga källor 
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Lena, Arbetarnas Bildningsförbund i Jönköping 
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Marcus, Pingstförsamlingen Jönköping 
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Jönköping den 13 november 2007 
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Bilaga 1: Rättvisemärkts ”budbärare” 
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Bilaga 2: Intervjuguide för respondentintervjuer med 
personer som medverkat i Rättvisemärkts kampanj ”Vi 
dricker Rättvisemärkt kaffe” 
 

Varumärket 

Uppfattningar om varumärket? 
Associationer till varumärket? 
Egen relation till varumärket? 
Styrkor och svagheter med Rättvisemärkt? 
 

Relation till Rättvisemärkt 

Kommunikation 
• Vilken kommunikation finns mellan Rättvisemärkt och er själva? 
• Bra/dålig? 

Samarbete 
• Hur ser relationen ut mellan Rättvisemärkt och er själva? 
• Hur inleddes samarbetet? 
• Vad var anledningen till samarbetet? 

 

Vinst 

Mervärde av att medverka i kampanjen ” Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”? 
Upplevelser av positiv respons från egna intressenter? 
Konkurrensfördelar? 

Spridning 

Egen marknadsföring av Rättvisemärkt? 
Privat användning av Rättvisemärkta produkter? 
 

Organisationen Rättvisemärkt 

Uppfattningar om organisationen rättvisemärkt? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för respondentintervju med 
Kommunikationsansvarige Ola Höiden 
 

Varumärket 

Uppfattningar 
• Egna? 
• Hos mottagarna? 

Vad vill ni förmedla? 
Värdegrund? 
 

Relation med mottagarna 

Hur ser relationen ut? 
Samarbete? 
Målgrupp? 
 

Kommunikation 

Strategi? 
Kanaler? 
Budskap? 
Prioritering? 
Intressenter? 
Kommunikation till mottagarna? 

Marknadsföring 

Strategi? 
Marknadsföring av ”Vi dricker Rättvisemärkt kaffe”? 
 

Organisationen 

Ägarsituation? 
FLO? 
Värderingar bakom organisationen? 
 

Solidaritet 

Ställningstagande? 
 


