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Abstrakt
Under de senaste åren har försäljningen av rättvis handelsprodukter ökat markant. Denna 
utveckling berättar om en växande medvetenhet om konsumtionens baksidor hos människor i 

allmänhet. Inom rättvis handelsrörelsen är aktörers och produkters visuella identitet ett 

aktuellt ämne och det pågår diskussioner om dessa, om än i andra termer. Det har dock ännu 

inte skrivits så mycket inom detta område vilket motiverar min undersökning.

Den här uppsatsen behandlar frågeställningen Vilken form har rättvis handel? Hur framstår 
rättvis handels visuella identitet idag genom rörelsens aktörer och deras produkter? 

Frågeställningarna exemplifieras och besvaras i uppsatsen genom ett designpedagogiskt 

projekt. En workshop, med deltagare som hade en direkt eller indirekt anknytning till 

världsbutiken Fair Trade Shop i Stockholm, fungerade som en sorts utgångspunkt för 

projektet. Några perspektiv som uppkom i denna workshop fördjupades ytterligare genom 

intervjuer och en analys av julmarknaden Schysst Jul (”den rättvisa julmarknaden”). 

I undersökningen använde jag mig av etnografi-inspirerade metoder och materialet 

analyserades med hjälp av varumärkesforsknings- och strategisk designteori.

Workshopen berörde olika perspektiv på frågan Vilken form har rättvis handel?. Genom 

övningar och samtal synliggjordes våra uppfattningar om rättvis handels formmässiga 

beståndsdelar som färg, form och material. Cirkeln, ofta föreställande stiliserade jordglober, 

var en av de former som återkom hos många aktörers logotyper. Ett relativt brett spektrum av 

färger uppfattades som rättvis handel och vissa av dessa färger associerade till en identitet 

som flera av deltagarna inte vill att rörelsen ska förknippas med. Vi diskuterade även rättvis 

handelsprodukter och kom fram till att t.ex. olika material indikerade skilda åsikter om rättvis 

handel och dess visuella identitet. Undersökningen visar att det finns förutfattade meningar 

om rättvis handelsaktörers produkter och påvisar produkter som både bekräftar, men också 

bryter mot dessa uppfattningar. Undersökningsresultatet visar även att det finns en brist i hur 

butiker och andra aktörer kommunicerar genom marknadsföringen eller spridandet av 

information och att denna brist medverkar till dessa förutfattade meningar.

I en utställning i projektets avslutande del kunde besökarna själva interagera med frågan 

Vilken form har rättvis handel?. Detta syftade till att fortsätta väcka frågor samt att visa att 

frågan om rättvis handels visuella identitet är beroende av den kontext där den ställs.    

2     



Innehållsförteckning

Inledning...............................................................................................................4
Bakgrund...............................................................................................................................4
Syfte och frågeställning........................................................................................................5
Urval och avgränsning.........................................................................................................6
Empiri....................................................................................................................................7
Metod.....................................................................................................................................8

Etnografiska metoder.........................................................................................................8
Centrala termer....................................................................................................................9

Rättvis handel ...................................................................................................................9
Rättvisemärkt, rättvist handlat eller etisk handel? .....................................................10
Kritik mot rättvis handel.............................................................................................11

Visuell identitet och image..............................................................................................12
Teori  ...................................................................................................................................13

Från designsemiotik till varumärkesforskning ...............................................................13
Strategisk design .............................................................................................................15
Varumärkesforskning.......................................................................................................16

Forskningsöversikt.............................................................................................................17
Analys.................................................................................................................18

Workshop - Vilken form har rättvis handel?...................................................................18
Splittrad uppfattning om rättvis handels identitet............................................................19
Glober och kringlor..........................................................................................................20
Föremål som bekräftar och bryter mot vanliga uppfattningar.........................................21
Rollspel............................................................................................................................22
Reflektion kring workshop..............................................................................................23

En designers perspektiv.....................................................................................................24
Konservatism eller professionalism..................................................................................25
Förutfattade meningar om produkters visuella identitet...............................................26
Schysst Jul – en bild av rättvis handel 2008.....................................................................27

Utställare och produkter på Schysst Jul...........................................................................28
Analys av Stockholms största rättvisearrangemang........................................................28
”Good Jul!” .....................................................................................................................30

Rättvis handels visuella identitet......................................................................31
De förutfattade meningarna .............................................................................................31
Vart är rättvis handel på väg?...........................................................................................31
Kommunikation..................................................................................................................33
Vilken visuell form har rättvis handel?............................................................................33

Slutdiskussion....................................................................................................34
Källförteckning................................................................................................................36
Tryckta källor...................................................................................................................37
Otryckta källor.................................................................................................................37
Internetkällor....................................................................................................................37
Bildförteckning ...............................................................................................................38
Bilagor.............................................................................................................................38

3     



Inledning

Bakgrund

Fler och fler varor och produkter klassificeras som rättvist handlade. En av dessa varor som 

jag först kom i kontakt med var bananer. Jag insåg att mina inköp påverkar människors liv  i 

högre utsträckning än jag tidigare förstått. Efter denna insikt har jag endast köpt bananer med 

ett certifieringsmärke. Märket innebär att en organisation har kontrollerat att företagets 

arbetare jobbar under rättvisa förhållanden. De första bananer som godkändes av 

Rättvisemärkt såldes i Holland 1996.1 Idag bedrivs rättvis handel i Sverige med olika sorters 

livsmedel, inredningsprylar, bruksföremål, kläder och sportartiklar som fotbollar, för att bara 

nämna något av utbudet. Först på 1990-talet tog dagens rättvis handelsrörelse form med 

fokusering på produktutveckling och marknadsföring.2 En, enligt många rättvis 

handelsaktörers, viktig utveckling om rättvis handel ska kunna konkurrera med andra 

produkter på världshandeln och inspirera fler aktörer att bedriva en rättvisare handel.

Designteoretikern John Thackara utgår från premissen ”If we can design our way into 

difficulty, we can design our way out.” i boken In the Bubble. Designing in a Complex World.3 

Thackara använder begreppet design som en grundläggande mänsklig aktivitet, alla 

människor designar. All slags design, enligt Thackaras definition, bör främja ett hållbart 

samhälle. Man behöver ta hänsyn till alla delar av produktionskedjan. Det fokuseras mer på 

jordens resurser än på mänskliga rättigheter rörande produktionförhållandena. Kanske beror 

det på att vi i västvärlden tydligare ser konsekvenserna av konsumtionssamhället i form av 

sopberg och påverkade klimatförhållanden, än miserabla förhållanden hos producenter i 

utvecklingsländerna. 

Den västerländska konsumenten har, parallellt med en längtan efter exotiska idéer och 

produkter, en växande medvetenhet om att inköp inte är någon privat och isolerad företeelse. 

Man börjar inse att människor och länder är sammanlänkade i en komplex kedja som medför 

många konsekvenser. En försäkring om att inköpets konsekvenser är välgörande och 

redovisade blir en extra ”märkesingrediens”.4 

1 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/96.htm, 2008-12-03, 15:16.
2 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm, 2008-12-03, 16:06.
3 John Thackara (2006), In the Bubble: Designing in a Complex World, Cambridge: MIT Press, s. 1.
4 Simon Anholt (2005), Brand New Justice, Great Britain: Elsevier, s. 146ff.
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Rättvis handel är på frammarsch och öppnandet av Stockholms första världsbutik i maj 2008, 

Fair Trade Shop, är ett uttryck för detta. Denna nya butik vill motverka förutfattade meningar 

om rättvis handel. Stina Berge, en av ledarna för butiksprojektet, sa inför öppnandet: ”Detta 

ska vara en trendig och fräsch livsstilsbutik, inte "tyck synd om de fattiga och handla här".5 

Uttalandet tyder på tendenser att vilja bryta med traditionella och förutfattade uppfattningar 

om rättvis handel. Hos mig väckte butikens öppnande en nyfikenhet om rättvis handels 

uttryck och identitet. Finns det förutfattade meningar om rättvis handel med avseende på 

deras produkters och aktörers uttryck? Vilka är i såfall dessa? Inom rättvis handelsrörelsen 

ryms flera varumärken och aktörer och detta kan självfallet bli svårt att överblicka. 

Generaliseras bilden av rättvis handel? Hur ser då den generaliserade bilden ut? Hur ser 

rättvis handels utveckling ut och vart är den på väg? 

 

Syfte och frågeställning

Det visuella språk vi möter i form av logotyper, symboler och varumärken präglar idag inte 

bara våra konsumtionsval och personliga identiteter utan hela vårt samhälle.6 Mitt design-

pedagogiska projekt undersöker frågor om rättvis handels uttryck och identitet i relation till 

rörelsens aktörer och deras handelsprodukter. Undersökningen syftar även till att synliggöra 

de konkreta färgerna, formerna och materialen inom detta uttryck och denna identitet. 

Hädanefter kommer jag att använda begreppet identitet när jag talar om uttryck på produkter 

eller hos aktörer. Identitetsbegreppet redogörs närmare på sidan 12 och framåt.

Jag anser att en del av problematiken kring rättvis handelsrörelsen som en del av 

världshandeln, är att det fokuseras för lite på uttrycket när det gäller produkter, information 

och även hur butiker och andra aktörer kommunicerar genom marknadsföring och spridandet 

av information. Faktorer som påverkar vår bild om rättvis handel och huruvida vi konsumerar 

produkterna eller inte. Rättvis handelsrörelsen och dess aktörer har tidigare fokuserat på den 

etiska aspekten av konsumtionen och ideologi och politik har därför intagit den mest 

framträdande rollen. Det har dock skett en stor utveckling av produktionsfrågor inom rörelsen 

och den utvecklingen fortsätter. Har allmänhetens syn och uppfattningar förändrats med denna 

utveckling? 

5 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3116&a=768422  , 2008-11-29, 12:54.
6 Lena Holger och Ingalill Holmberg (2002), Identitet, om varumärken, tecken och symboler, Stockholm: Raster 
Förlag, s. 9. 
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Forskningen på området har framförallt berört etisk handel i relation till varumärken och 

marknadsföringsaspekter. Det har dock inte skrivits så mycket om just den visuella identiteten 

och därför väljer jag att undersöka och lyfta fram detta perspektiv.

Rättvis handels visuella identitet undersöks genom frågeställningarna: 

Vilken form har rättvis handel? Hur framstår rättvis handels visuella identitet idag genom 

rörelsens aktörer och deras produkter?

Frågeställningarna exemplifieras och besvaras genom ett designpedagogiskt projekt.

Urval och avgränsning

Innebörden av rättvis handel är lite olika beroende på vem man talar med. Genom personliga 

kontakter hade jag en naturlig ingång till Fair Trade Shop, som används som en sorts 

utgångspunkt för undersökningen. Därför ligger deras definition av rättvis handel enligt 

Rättvisemärkts och IFAT:s kriterier närmast. IFAT står numera för The World Fair Trade 

Organization (IFAT hette tidigare The International Fair Trade Association) och är en 

samarbetsorganisation. IFAT strävar efter att skapa marknader, informationsutbyte och 

utvärdering av och mellan dess medlemmar som är producenter i Syd (Afrika, Asien och 

Latinamerika) och aktörer i Nord (västvärlden).7 Jag tar hänsyn till andra definitioner av 

rättvis handel och reflekterar över dem, men en tydlig avgränsning är nödvändig eftersom 

rättvis handel består av ett myller av företag och organisationer från hela världen. Fair Trade 

Shop är en s.k. världsbutik och undersökningen fokuserar främst på produkter som säljs i 

världsbutiker. Dessa butiker har ett utbud av hantverk och livsmedel från småskaliga 

producenter i Syd.8 Världsbutikerna åtar sig att sälja rättvis handelsprodukter, men även att 

sprida information och opinionsbildning för att öka medvetenheten om rättvis handel och en 

rättvisare global handel.9  

Inbjudan till min workshop gick ut till alla som vanligtvis får Fair Trade Shops nyhetsbrev 

och intresserade anmälde sig därefter.10 Men även ett antal butiksbesökare som fick höra talas 

om kursen deltog i den. Det var allt som allt nio deltagare, varav fyra personer arbetade (två 

7 http://www.ifat.org/, 2008-12-14, 13:34; www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm, 2008-12-27, 13:59.
8 Mer information om kriterier för världsbutiker finns i bilaga 4.
9 http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp, 2009-01-03, 23.02.
10 Inbjudan till workshopen finns i bilaga 1.
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deltidsanställda, två volontärer) på Fair Trade Shop eller någon annan rättvis handelsbutik. 

Övriga deltagare var intresserade av rättvis handel och frågor om dess form och identitet. 

Åldersspridningen mellan åldrarna 18 till 41 år var relativt jämn bland deltagarna. De flesta 

deltagare var bosatta i Stockholm med omnejd. 

Urvalsgruppen spelar en betydande roll för resultatet av undersökningen. Andra frågor och 

diskussioner hade troligen framträtt om jag exempelvis hade genomfört workshopen med 

personer som inte har ett personligt intresse av rättvis handel. Dessutom har perspektivet av 

var i världen, även var i Sverige, man ställer frågorna en avgörande betydelse för resultatet. 

Urvalet av intervjupersoner har formats under undersökningens gång och syftar till att 

fördjupa de frågor och perspektiv som uppkommit. 

Empiri

Materialet som bearbetats, empirin, utgår från en workshop som är uppdelad på tre 

sammankomster, intervjuer och ett besök på Schysst Jul – den rättvisa julmarknaden. 

Workshopen innebar ett unikt tillfälle att undersöka rättvis handels form, den visuella 

identiteten, tillsammans med personer som är involverade i/intresserade av rättvis handel. En 

av intervjuerna är med Sara Karlsson som deltog i workshopen. Sara Karlsson har en lång 

erfarenhet av arbete med rättvis handelsfrågor i bland annat Tyskland. Hon arbetar förutom på 

Fair Trade Shop som rättvishandelskonsulent anställd av Världsbutikerna för Rättvis Handel. 

Jag gjorde en telefonintervju med Louise Lindquist Sassene, som är en av inrednings-

arkitekterna bakom Fair Trade Shop. Lindquist Sassene berättade om idéerna bakom butikens 

profil och inredning, som jag presenterade vid det andra workshopstillfället.11 Ytterligare en 

telefonintervju gjordes med designern Elisabet Fluff Kärrberg som arbetar med ett projekt för 

The House of Fair Trade och ger en designers perspektiv på sitt arbete med rättvis handel. 

Den 7 december gjorde jag ett besök på Schysst Jul, en julmarknad som anordnas av olika 

rättvis handels- och mänskliga rättighetsaktörer, ABF-Stockholm och Folkets Bio. Marknaden 

betraktas som Stockholms största rättvisearrangemang och ger en inblick i hur långt rättvis 

handel har kommit.12

11 Vid detta tillfälle visade jag samtidigt fotografier på butiken. Vi reflekterade över vad man som kund möter, 

t.ex. butikens ingång, skyltfönster, inredning och produkt- och informationsuppställning. Fotografier och en kort 

beskrivning av Fair Trade Shop utifrån telefonintervjun finns i bilaga 2.

12 Planeringsgruppen för Schysst Jul, http://www.schysstjul.se/omoss/index.html, 2008-12-12, 10:39.
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Metod

Min workshop kom relativt tidigt i processen och kunde därför påverka och forma 

undersökningen som helhet. Det fanns olika trådar att dra i efter den första träffen med 

inledande övningar och medföljande samtal. Jag valde att gå vidare med områden där jag 

upplevde att deltagarnas största intresse fanns. För att genomföra undersökningen har jag 

använt mig av etnografi-inspirerade metoder. I intervjuerna utgår jag från kvalitativa 

intervjuer. Analyser av Schysst Jul genomfördes med utgångspunkt från identitetsteorier som 

Wally Olins, författare och konsult inom företagsidentitet och branding, har formulerat. 

Etnografiska metoder

Sarah Pink, lektor i sociologi, beskriver etnografi som en process av skapande och 

representerande av kunskap baserade på etnografens egna erfarenheter. I Doing Visual  

Ethnography skriver Pink att etnografin som metod inte är ute efter att hitta en objektiv och 

sann redogörelse av verkligheten. Istället bör den sträva efter att redovisa etnografens egna 

erfarenheter av verkligheten som är så lojala som möjligt mot kontexten. Etnografen bör 

reflektera över och medvetandegöra sina subjektiva ståndpunkter som interagerar med och 

påverkar den kunskap som uppstår. Etnografen är medveten om att hon formar 

undersökningen genom sin medverkan.13 Birgitta Kullberg, fil. doktor i pedagogik och 

didaktik, skriver även hon om etnografi i boken Etnografi i klassrummet. Kullberg poängterar 

att hela den etnografiska studien ska behandlas reflexivt, exempelvis utifrån etnografens 

förförståelse, ingångsfrågor och perspektiv.14 

Materialet från workshopen bygger på deltagande observation, anteckningar efter 

sammankomsterna, samt video- och audiodokumentation som fungerar som fältanteckningar. 

I sin bok redogör Pink för hur video kan analyseras tillsammans och i relation till andra 

forskningsmaterial.15 I förberedelserna av workshopen blev jag medveten om potential men 

även begränsningar och vissa svårigheter med videodokumentation, bl.a. kameranärvarons 

ibland negativa inverkan på deltagarna, utifrån några av Pinks synvinklar.16 

13 Sarah Pink (2007), Doing Visual Ethnography, London: SAGE. s. 22.
14 Birgitta Kullberg (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 67. 
15 Pink (2007), s. 115-140.
16 Pink (2007), s.103 ff.

8     



Etnografi är en form av kvalitativ forskning. Forskaren försöker förstå människors tankar och 

uppfattningar om fenomen i dennes omvärld. En studie kan vara kvalitativ eller kvantitativ till 

sin natur. En kvantitativ studie strukturerar upp och möjliggör insamlandet av en större mängd 

data genom exempelvis enkäter. Svårigheterna med kvantitativ data är dock att det är 

problematiskt att se vad som ligger bakom svaren. Den kvalitativa forskaren använder sig av 

observationer och intervjuer vilket möjliggör subjektiva och fördjupade tankar kring ämnet.17 

Som jag tidigare nämnt använde jag mig av kvalitativa intervjuer. Innan intervjuerna tog jag 

till vara på Kullbergs råd angående frågandets karaktär. Hon poängterar vikten av följdfrågor 

och ”öppna frågor”. Dessa frågor har inte på förhand färdiga svar, till skillnad från ”slutna 

frågor” som har ett facitliknande svar. I intervjuer med öppna frågor handlar det inte bara om 

vad som uttalas utan också vad som sägs mellan raderna.18

Centrala termer

Rättvis handel 

Rättvis handel har vuxit fram utifrån en vision om bättre förhållanden för producenter och 

anställda i utvecklingsländer. Dessa har ofta begränsade resurser och svårt att hävda sig på 

världsmarknaden. För att kunna sälja sina produkter tvingas de pressa sina priser, sänka 

kraven på arbetsförhållanden samt sälja via flera mellanhänder som själva tar en stor del av 

förtjänsten. Det här leder till att många inte får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed inte 

kan försörja sig själv och sin familj. Ursprungligen var rättvis handel en folkrörelse med fokus 

på u-länder, fredsfrågor och biståndspolitik. Under 1990-talet flyttas fokus till producenten 

och tillverkningsprocessen samt den enskilda individens arbets- och levnadsvillkor. En ökad 

vikt lades vid frågor om demokrati och organisationsform. I takt med ett ökat producentfokus 

har rörelsen börjat uppmärksamma frågor som produktutveckling och marknadsföring.19 På 

Rättvisemärkts hemsida kan man läsa att de första visionerna om förändring inom världs-

handeln, på en högre internationell nivå, formulerades i en FN-konferens 1964. Flera länder i 

Syd uppmanade världen att arbeta för bättre handelsförhållanden utifrån Trade Not Aid 

(Handel inte bistånd). Under FN:s ledning utarbetades under 1970-talet förslag på hur en 

rättvisare världshandel skulle kunna åstadkommas. FN har fortsatt att vara tydlig med sin syn 

på vikten av att förändra handelsförhållandena. Men trots detta, menar man inom 
17 Kullberg (2004), s. 15. 
18 Kullberg (2004), s. 112-125.
19 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/351.htm, 2008-11-27, 19:03.
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Rättvisemärkt, har världens länder ännu inte kommit särskilt långt med att skapa rättvisare 

förhållanden. 

Rättvisemärkt, rättvist handlat eller etisk handel? 

Rättvis handel används med lite olika innebörd utifrån olika aktörers kriterier, som t.ex. IFAT, 

varumärket Rättvisemärkt och Frälsningsarméns verksamhet för rättvis handel, Sally Ann. 

Nätverket Rättvis Handel är en samlingsplats för etisk och rättvis handel. På nätverkets 

hemsida går att läsa om dess uppdelning av rättvis handels tre huvudinriktningar: etisk handel, 

rättvist handlat och Rättvisemärkt (Fairtrade).20 Även om metoder och resultat skiljer sig åt 

mellan de olika inriktningarna är målet detsamma. Inriktningarna skiljer sig främst åt vad det 

gäller kriterier och kontrollsystem. Rättvisemärkt är ett skyddat varumärke vilket betyder att 

de äger ensamrätt att kommersiellt utnyttja sitt varumärke. Fairtrade är den internationella 

motsvarigheten till det svenska varumärket Rättvisemärkt. Man skiljer alltså på Fairtrade och 

särskrivningen fair trade, som internationellt motsvarar rättvis handel. Rättvisemärkts kriterier 

har utvecklats av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) och är specifika för 

varje varugrupp. Kriterierna baseras på de grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga 

rättigheter i arbetslivet, med syfte till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn.21 Den 

internationella arbetsorganisationen, ILO (International Labour Organization) är FN:s 

fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.22 Kontrollerna utförs av FLO-Cert som är 

ett oberoende internationellt certifieringsorgan.23 Rättvist handlade produkter enligt IFAT kan 

vara både Rättvisemärkt-certifierade eller producerade enligt IFAT:s kriterier för Rättvis 

Handel.24 Nätverket Rättvis Handel menar att rättvist handlade produkter enligt IFAT, som 

mestadels säljs i världsbutiker, har en mer komplicerad tillverkningsprocess än Rättvisemärkt-

certifierade varor (som även säljs i den konventionella handeln). Rättvist handlade produkter 

kan vara t.ex. hantverk, accessoarer och interiörartiklar. Det är det nära samarbetet mellan 

producent och importör som säkerställer att IFAT:s kriterier följs.25 Aktörer inom etisk handel 

arbetar inte efter fastställda kriterier såsom inom Rättvisemärkt eller rättvist handlat, även om 

ILO:s kärnkonventioner brukar fungera som ledmotiv i de krav man ställer på företagen.

20 www.rattvishandel.net      - ”samlingsplatsen för etisk och rättvis handel”, 2008-11-14, 20:56.
21 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/18.htm, 2008-11-27, 20:25.
22 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/, 2009-01-19, 22.28.
23 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/430.htm, 2008-11-27, 20:30.
24 IFAT:s 10 principer för Rättvis Handel finns i bilaga 3.
25 www.rattvishandel.net      - ”samlingsplatsen för etisk och rättvis handel”, 2008-11-14, 21:15.
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Kritik mot rättvis handel

Simon Anholt är specialist i skapande av brandstrategier för länder, städer och regioner. Hans 

affärsidé är att erbjuda regeringar teknik för att bygga upp en positiv och kraftfull bild av sitt 

land, ett ”nation-brand”. I Brand New Justice beskriver Anholt hur marknadsföring och 

varumärken har en unik potential att mer rättvist omfördela fattiga och rika länders tillgångar. 

Hans förslag går även ut på att hjälpa begåvade entreprenörer och ambitiösa företag i fattiga 

länder, så att de ska kunna sälja marknadsförda produkter och tjänster på de rika marknaderna 

i Nord.26 Anholt anser att rättvis handelsrörelsen brister i synen på orsaken till fattigdomen 

och dess förslag till lösning. Enligt Anholt anser rättvis handelsaktörer att låga handelsvaru-

priser ligga bakom fattigdomen. Vidare menar Anholt att rörelsens handel baseras på sympati, 

som endast fungerar för en minoritet av kunder med hög motivation. Den bygger snarare på 

politiska handlingar än marknadsföring. Han menar att handelsmodellen endast ändrar 

producenters beroende av ”cyniska” till ”etiska” köpare. Detta medför inte skyddade eller 

långsiktiga fördelar, hävdar han, eftersom kunder i förlängningen inte baserar sina inköp på 

vilka produkter de borde köpa, utan på vilka de vill köpa. Anholt menar även att socialt 

ansvarstagande bör ligga i varumärkens kontext och dess naturliga domän, snarare än dess 

budskap.27 

Så långt anser jag att Anholt har vissa poänger med sin kritik. Men jag förhåller mig restriktiv 

till hans övriga invändningar. Framförallt för att de bygger på hans affärsverksamhet. Men 

även för att de bygger på hans politiska ståndpunkter, för fri handel.28 Det finns självklart både 

fördelar och nackdelar med frihandel, men det är något som jag inte berör i undersökningen. 

Frågan är dock om inte redan fattiga länder har mest att förlora på frihandeln. Jag anser att det 

finns en risk att Anholts förslag, som framförallt rör sig på regeringsnivå, gynnar 

förhållandevis bättre lottade producenter som har kunnat visa vad de går för. Samtidigt 

förbiser den de fattigaste som främst behöver hjälp att etablera sig och som kanske inte har 

fått chansen att ens visa sin begåvning som entreprenörer. En annan invändning är att hans 

metod inte bidrar till förändringar i grunden. De handlar mer om hur landet marknadsförs och 

hur omvärlden uppfattar bilden av landet. Kan sådana metoder förändra människors 

(producenters) livsvillkor på lång sikt? 

26 Simon Anholt (2005), s. 163f.
27 Simon Anholt (2005), s. 149ff.
28 Simon Anholt (2005), s. 152.
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Sveriges Televisions ”Uppdrag granskning” sände den 3 december 2008 programmet Den 

bittra smaken av te, där Rättvisemärkt kritiseras.29 Reportern Björn Tunbäck utreder, utifrån 

en dokumentär av de danska journalisterna Tom Heinemann och Erling Borgen, hur rättvist 

Rättvisemärkt te egentligen är samt om garantier och certifieringen spelar någon roll. 

Tearbetare är några av världens fattigaste människor och arbetet är hårt och sliter på kroppen. 

Heinemann och Borgen har besökt ett tjugotal teodlingar i fyra länder och däribland fem 

Rättvisemärkta i bl.a. Sri Lanka och Indien. Dokumentären visar att arbetarna på både 

konventionella och på Rättvisemärkta plantager lever under hårda arbets- och levnadsvillkor. 

Dessutom har arbetarna på flera av de Rättvisemärkta plantagerna inte märkt av någon 

förbättring av sin levnadssituation. Granskningen visar att Rättvisemärkt har uppenbara brister 

i systemet vad det gäller teplantager. Teodlingarna är stora och kan vara både svåra och 

kostnadskrävande att kontrollera. Andra produkter och produkttyper är lättare att kontrollera 

som exempelvis kaffeodlingar som är mindre till storleken. Pengarna från försäljning av 

Rättvisemärkt kaffe når på ett annat sätt fram till förbättringar för arbetarnas situation. 

I SvT:s granskning ifrågasätts garantierna som finns på Rättvisemärkta förpackningar och 

som talar om att märkningen innebär bättre villkor för arbetarna. Rättvisemärkt kan inte 

garantera att de har kontroll på de sociala förhållanden som råder på teplantagerna. 

Rättvisemärkts VD Katarina Rosenqvist medger att garanterar är ett för starkt ord. Hon 

berättar att Rättvisemärkt har tagit bort ordet från nya förpackningar, men att gamla 

förpackningar fortfarande finns kvar på hyllorna i svenska butiker. På de nya förpackningarna 

står nu att Rättvisemärkt hjälper till att förbättra levnads- och arbetsförhållanden för arbetarna. 

Rosenqvist anser inte att det finns orsak att tvivla på Rättvisemärkts system, utan poängterar 

att förbättringarna handlar om små steg i taget.  

Visuell identitet och image

Visuell identitet utgörs av allt som är synligt inom en verksamhet som t.ex. annonser, 

butiksskyltning, expeditioner, förpackningar, logotyper, prislistor, webbsidor och arbetskläder. 

Det visuella är bara en del av verksamhetens totala identitet men ofta blir den ändå underlag 

för generaliserade slutsatser även om de icke synliga delarna.30 Per Mollerup, 

teknologiedoktor och författare till flera böcker inom design, menar att identiteten är en 

29 Sveriges Television, Uppdrag granskning, "Den bittra smaken av te", 2008-12-03.
30 Per Mollerup (1998), Svar på 10 sporgsmål om design af visuel identitet, Köpenhamn: Dansk Design Center, s. 
24ff.
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verksamhets särprägel. Den är allting som åtskiljer verksamheten från andra verksamheter 

som t.ex. medarbetare, lokaler, maskiner, produkter och kommunikation. Identiteten är inte är 

isolerad utan beroende av situationen och måste förstås utifrån denna kontext, menar 

Mollerup.31 

För att ett varumärke ska framstå som trovärdigt är det viktigt att identitet och image ligger 

nära varandra. Image är bilden av en produkt eller service såsom den är formad i kundens 

huvud, med andra ord handlar image om hur kunder uppfattar ett varumärkes eller 

verksamhets identitet. David Bernstein, författare och konsult inom företagskommunikation, 

skriver om image i Company image and reality. Han påpekar att en produkts image lättare 

låter sig styras medan ett företags image är svårare att kontrollera.32 Imagen är föremål för 

subjektiva intryck, åsikter och fördomar och inget företag har råd att ignorera image, menar 

Bernstein. Han poängterar dock att företags fokusering kring frågor angående de intryck som 

imagen skapar är framgångsrika bara när de överensstämmer med verkligheten.33 

Teori  

Från designsemiotik till varumärkesforskning 

Frågan Vilken form har rättvis handel? kan besvaras utifrån olika teorier och metoder. I frågan 

inkluderas dels den visuella formen, men även den mer övergripande formen eller strukturen 

av rättvis handelsrörelsen och dess aktörer. En tänkbar metod, som intresserade mig från 

början av undersökningen och som behandlar den visuella formen, var att analysera rättvis 

handelsprodukter utifrån designsemiotiska analysmetoder. Susann Vihma presenterar dessa i 

Product As Representations - a semiotic and aesthetic study of design product. Vihma tar här 

upp tolkningar om bl.a. färg, form, stilar och symboler. Idén, som det första workshops-

tillfället jag höll i utgick ifrån, var att bryta ner rättvis handels identitet för att komma åt 

vanligt förekommande tecken. Att försöka hitta minsta möjliga gemensamma nämnare i färg, 

form och material. Med den första övningen i workshopen Vilken färg har rättvis handel? 

ville jag synliggöra deltagarnas föreställningar om rättvis handels färgidentitet. Jag upplevde 

dock tolkningen av resultatet komplex eftersom övningen baserades på upplevelsen av rättvis 

31 Mollerup (1998), s. 32ff. 
32 David Bernstein (1984), Company image and reality, London: Holt, Rinehart and Winston, s. 13.
33 Bernstein (1984), s. 233.
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handel som helhet och på mitt urval av färger. Färgövningen var ett sätt att närma sig rättvis 

handel och låg till grund för det fortsatta samtalet och upplägget av workshopen. I samtalet 

med deltagarna kom det fram att många upplevde en konflikt i sin syn på rättvis 

handelsprodukters visuella identitet och hur de istället skulle vilja uppfatta dem. Intresset för 

denna konflikt, som jag själv har upplevt och svårigheterna inom tolkningsprocessen, ledde 

till inriktningen mot produkt- och marknadsföringsfrågor. Några av de teorier som behandlar 

dessa frågor är strategisk design och varumärkesforskning. 

Design och varumärken kom under 1990-talet att diskuteras och alltmer förenas under 

begreppet strategisk design.34 Jag tar upp strategisk design för att teorin ger ett perspektiv på 

dagens designområde. Varumärken som begrepp har med tiden blivit föremål för många olika 

vetenskapliga discipliner. Denna så kallade varumärkesforskning bedrivs exempelvis inom 

juridik, sociologi, företagsekonomi och som jag nyss nämnde, designområdet.35 Enligt 

ekonomie doktor Frans Melin är en av varumärkesforskningens huvudinriktningar branding.36 

Melin påpekar att branding kan ses som ett samlingsbegrepp för varumärkesforskning ur 

märkesinnehavarens perspektiv. Branding handlar om hur man lanserar, etablerar och 

utvecklar ett varumärke. Vissa brandingteoretiker anser att branding är viktigare nu än 

någonsin tidigare och att konsumenterna baserar sina inköp på hur de uppfattar ett varumärke 

snarare än hur en produkt är.37 Frans Melin å andra sidan anser att branding bara ger en 

fragmentarisk syn på den varumärkesuppbyggande processen.38 I Varumärkesstrategi. Om 

konsten att utveckla starka varumärken tar han upp varumärkets olika funktioner och 

poängterar att man bör se till märkesinnehavarens men även konsumentens och konkurrentens 

perspektiv. Exempelvis kan man se varumärket som en informationskälla ur både 

konsumentens och konkurrentens perspektiv, samtidigt som det är en informationsbärare ur 

märkesinnehavarens perspektiv.39 

34 Christina Zetterlund (2002), Design i informationsåldern. Om strategisk design, historia och praktik, 
Stocholm: Raster, bokomslagets baksida.
35 Holger och Holmberg (2002), s. 10.
36 Frans Melin (1999), Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber ekonomi, 
s.44. 
37 Matt Haig (2005), Att sänka ett varumärke, Malmö: Liber AB, s. 5ff.
38 Melin (1999), s. 11.
39 Melin (1999), s. 36-43.
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Strategisk design 

Många företag har insett vikten av att ha en genomtänkt visuell identitet för att nå sina 

verksamhetsmål. Det blir allt viktigare att ha en tydlig strategi för att synas och särskilja sig 

gentemot konkurrenter. Inom strategisk design är produktionen, marknadsföringsprocessen 

och den omgivande kulturen väsentliga inslag. Teorin blev särskilt märkbar i böcker som 

utkom under 1980-talet, genom bland annat Penny Sparkes Consultant Design och fick sitt 

genombrott i Sverige genom Lisbeth Svengrens avhandling Industriell design som strategisk 

resurs.40 Christina Zetterlund är fil. doktor i konsthistoria med avhandlingen Design i  

informationsåldern. I avhandlingen beskriver hon utvecklingen av den strategiska 

designdiskursen. Zetterlund betraktar den strategiska designdiskursens framväxt som en del 

av den större diskussionen om övergången från industrisamhället till informationssamhället. 

De olika teman som bildar grundstenarna i strategisk design fick sitt genombrott framförallt 

omkring 1930, då ekonomin expanderade efter första världskriget. Under 1950-talet kunde allt 

fler konsumenter köpa mer än det absolut livsnödvändiga, ett förhållande som speglas i 

marknadsföringen. Andra aspekter än varans praktiska och fysiska egenskaper, de 

immateriella egenskaperna (som t.ex. slogans och värdeförhöjande associationer), började 

därmed att diskuteras. Detta är viktiga infallsvinklar i den strategiska designdiskussionens syn 

på produkten, menar Zetterlund.41 

I No Logo kritiserar Naomi Klein det designstrategiska synsättet och varumärkenas ökande 

makt. Med sin kritik vill Klein bl.a. tydliggöra de globala ekonomiska klyftor som döljer sig 

bakom brandingaktiviteten. Klyftor som vi uppfattar som djupt orättvisa. Konsthistoriker 

Lena Holger och ekonomie doktor Ingalill Holmberg refererar till Kleins kritik i sin bok 

Identiteten. Om varumärken, tecken och symboler och framför bl.a. att företagen pressar 

tillverkningskedjan hårt för att vinsten ska rusa i höjden samtidigt som man utnyttjar lågt 

betald arbetskraft i fattiga delar av världen. Företagens närvaro i dessa länder bidrar inte till 

högre levnadsstandard, utan vinsterna går istället till marknadsföring och till att skapa starka 

varumärken, menar Holger och Holmberg.42

40 Zetterlund (2002), s. 20.
41 Zetterlund (2002), s. 18-26.
42 Lena Holger och Ingalill Holmberg (2002) Identitet: om varumärken, tecken och symboler, Stockholm: Raster, 
s. 23. 
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Varumärkesforskning

Ett varumärke blir till när en marknadsförare skapar ett nytt namn, logotyp eller symbol till en 

ny produkt. Ett varumärke kan symbolisera en produkt eller produktfamilj, en tjänst, butik, 

person, plats, organisation eller en idé.43 Eftersom rättvis handelsrörelsen utgår från en 

grundidé, är det därför inte så konstigt att människor som inte är direkt insatta slår ihop 

rörelsen till ett varumärke, även om rörelsen i sig innehåller många olika varumärken. 

I Identiteten. Om varumärken, tecken och symboler skriver redaktörerna Holger och 

Holmberg att ett varumärkes uppgift är att identifiera en vara eller något annat. De skriver 

vidare: ”Att identifiera något betyder att fastslå dess identitet, att säga vad något är och skilja 

det från allt annat.”44 Holger och Holmberg menar att en framgångsrik varumärkesstrategi 

förknippar produkten med en upplevelse och förhindrar företaget att konkurrera endast med 

priset, vilket vanligtvis leder till dålig lönsamhet.45 Även Frans Melin anser att varumärkens 

främsta uppgift är att skapa ett värde utöver produkten. Enligt honom beror denna utveckling 

på att en produkts överlägsenhet i sig inte längre är tillräcklig för att garantera dess 

framgång.46 Melin försöker i Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken 

ge ett helhetsperspektiv på den varumärkesuppbyggande processen genom att integrera 

varumärkesforskningens två huvudinriktningar: branding (brand management) och consumer 

behaviour (konsumentbeteende). Som jag tidigare nämnt står märkesinnehavaren i fokus inom 

branding och konsumentbeteende-perspektivet sätter konsumenten i fokus.47 En 

grundförutsättning för att ett varumärke ska kunna utvecklas till ett strategiskt 

konkurrensmedel är att det har förmågan att skapa värde för både märkesinnehavaren och 

konsumenterna, skriver Melin.48

43 Kevin Lane Keller (2008), Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 
Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall, s. 3.
44 Holger och Holmberg (2002), s. 29ff.
45 Holger och Holmberg (2002), s. 63.
46 Melin (1999), s. 15 ff.
47 Melin (1999), s. 44.
48 Melin (1999), s. 206.
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Forskningsöversikt

Under de senaste åren har forskning inom framförallt den etiska handeln i relation till 

marknadsföring eller varumärkesstrategier ökat avsevärt och flera böcker har skrivits på 

området. I en av dessa böcker, Marketing Ethics: Cases and Readings, gör författarna dock 

bl.a. en kritisk utredning av Starbucks Coffee Companys rättvis handelsinitiativ.49 

Kaffet spelar roll av Johanna Nilsson och Frida Panzar är en uppsats som behandlar 

Rättvisemärkts varumärkeskommunikation och hur en grupp mottagare uppfattar 

varumärket.50 Nilsson och Panzar undersöker bl.a. Rättvisemärkts logotyp utifrån gruppens 

uppfattningar, vilket jag fann intressant i förhållande till logotypers formmässiga 

beståndsdelar. Jag fann det dock inte konstruktivt i min undersökning att, i likhet med denna 

och en mängd andra undersökningar, reda ut huruvida varumärkens identitet och kunders 

uppfattningar stämmer överens. Anledningen till detta är att image, i hög grad, ger uttryck för 

subjektivitet och att människor har olika etiska angelägenheter (med tanke på rättvis handel). 

Varumärkesforskning bör i enlighet med Melins ståndpunkter, som jag tidigare diskuterat, ge 

uttryck för flera olika perspektiv. Att undersöka olika aspekter samt att ge uttryck för 

komplexiteten och mångfalden i ämnet upplevdes relevantare i mitt fall. 

En särskilt intressant forskningskälla fann jag i artikeln Integrating ethical brands into our 

consumption lives, skriven av professor Isabelle Szmigin och lektorerna Marylyn Carrigan 

och Deidre O'Loughlin. Dessa marknadsföringsexperter behandlar integrering av etiska 

varumärken inom den konventionella marknaden. Författarna lägger fram olika 

varumärkesaspekter som är av särskild vikt för etiska producenter. De presenterar olika 

dimensioner (särskiljande, kärlek, hedonism och estetik) som kan hjälpa etiska varumärken att 

utvecklas och överbrygga gapet mellan etisk produktion och konsumenters accepterande. Den 

estetiska dimensionen var särskilt intressant för min undersökning och också resonemanget 

angående etisk (eller rättvis) handel i relation till kommersialism och integrering på den 

konventionella marknaden.51

49 P.E. Murphy and G.R. Laczniak (2006), Marketing Ethics: Cases and Readings, Upper Saddle River: Pearsons 
Prentice Hall, s. 118-142.
50 Johanna Nilsson och Frida Panzar (2007) Kaffet spelar roll, C-uppsats i Medie- och 
kommunikationsvetenskap, Högskolan i Jönköping. 
51 Szmigin, Carrigan och O'Loughlin (2007) "Integrating ethical brands into our consumption lives", i Journal of  
Brand Management, Vol. 14 06/2007, s. 396-409.
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Analys

I analysdelens första stycken presenteras och berörs innehållet i workshopen. Designern 

Elisabet Fluff Kärrberg ger därefter en verksam designers perspektiv och tillför viktiga 

aspekter på frågor angående rättvis handels visuella identitet. Workshopstillfällena gav 

intressanta infallsvinklar angående de formmässiga beståndsdelarna i rättvis handels visuella 

identitet. Tillfällena gav även upphov till samtal som kretsade kring tre huvudområden: rättvis 

handelsprodukters identitet och fördomar om dessa, utvecklingen av produkter samt 

urskiljandet av två olika förhållningssätt för hur rättvis handel bör bedrivas av dess aktörer. 

Dessa huvudområden bearbetas i relation till tidigare presenterad teori under rubrikerna 

Konservatism och professionalism och Förutfattade meningar om produkters visuella  

identitet. Utvecklingen av produkter bearbetas därefter under rubriken Schysst Jul – en bild av 

rättvis handel 2008. 

Workshop - Vilken form har rättvis handel?

Workshopen sträckte sig över tre kvällar och ett par timmar vid varje träff. Tanken med 

workshopen var att övningar och skapandet av en produkt, skulle synliggöra föreställningar 

om rättvis handels visuella identitet, generera samtal och svar på frågan Vilken form har 

rättvis handel?.52 Vid det första workshopstillfället introducerades övningen Vilken färg har 

rättvis handel?. Jag presenterade även ett urval av 15 rättvis handelsaktörers logotyper vid 

denna träff. Vi tittade framförallt på vanligt förekommande former och symboler. Till det 

andra tillfället hade deltagarna till uppgift att ta med ett föremål som de ansåg uttryckte eller 

förkroppsligade rättvis handel och ett annat som de ville att rättvis handel borde uttrycka eller 

vara.53 Den tredje och sista träffen ägnade vi oss åt rollspel som gav upphov till intressanta 

samtal. I kommande stycken presenteras övningarna och analyseras i relation till 

undersökningens syfte och frågeställning. 

52 Skapandet av en produkt utvecklades till en uppgift som gick ut på att skissa och tillverka informations- och 
produktställ, tänkt till Fair Trade Shop. Detta syftade till att undersöka hur Fair Trade Shop bör marknadsföra sig 
och på ett konkret sätt fundera på hur kundernas (möjligen första) möte med butiken bör vara. Det syftade även 
till att komma fram till vilken information som är bra att visa och vilka produkter som bör framhävas. Av 
tidsskäl blev det inte tillfälle att fortsätta tillverkningen av informations- och produktställ som påbörjades under 
den andra sammankomsten.
53 Föremålen som varje deltagarna tog med sig kunde mycket väl båda två vara en rättvis handelsprodukt.

18     



Splittrad uppfattning om rättvis handels identitet

Den första träffen inleddes med övningen Vilken färg har rättvis handel? med syfte att 

synliggöra deltagarnas associationer och direkta uppfattningar om färger inom rörelsen. Detta 

utan att knyta dem till specifika aktörer eller en särskild kategori som t.ex. produkter, 

logotyper eller reklam. Från ett urval av 33 färger fick deltagarna dela upp dessa i två högar. 

En hög med färger som de ansåg vara utmärkande för rättvis handel och en annan hög med 

färger som de ej associerade med rättvis handel. Därefter fick deltagarna göra ytterligare en 

uppdelning av färgerna med hänsyn till om de betraktade dem som kommersiella eller icke 

kommersiella. Färgerna placerades i ett diagram med fyra avdelningar med gradvisa 

övergångar från mycket rättvis handel (+) längst upp, till icke rättvis handel (-) längst ner och 

från icke kommersiell (-) till vänster till mycket kommersiell (+) till höger.54

”Rättvis handel borde inte kunna vara icke kommersiell”, påpekade en av deltagarna i 

workshopen. Det är en relevant iakttagelse eftersom det rör sig om handel. I efterhand ser jag 

att vi redan vid den första övningen kom att beröra deltagarnas splittrade uppfattningar om 

rättvis handels identitet. Färgerna på rättvis handels icke kommersiella sida speglade, till stor 

del, vad många av deltagarna inte tycker att rättvis handels uttryck borde vara, det vill säga 

jordtoner och färger som knyter an till produkter gjorda i naturmaterial. Samtidigt kom det 

under workshopens gång fram att naturmaterial och jordtoner mycket väl kan fungera 

kommersiellt, det är en fråga om hur produkterna och varumärket marknadsförs.55 Några av 

färgerna som deltagarna upplevde förkroppsligade rättvis handel hamnade på den 

kommersiella sidan. Dessa speglade till stor del det uttryck som rättvis handel bör anamma 

enligt deltagarna. I samtalet framkom det att en av deltagarna motiverade valet av blått och 

grönt utifrån Rättvisemärkts logotyp. En annan motivering som kom fram i samtalet var att 

guld och silver i det här fallet, förknippades med produkters material. Enligt diagrammet 

upplevdes guld och silver väldigt kommersiellt samtidigt som de inte ansågs som särskilt 

mycket rättvis handel. En av deltagarna tyckte att rättvis handels identitet borde dra åt guld 

och silver. 

54 En bild på diagrammet med färgövningens resultat finns i bilaga 5.
55 Workshopstillfälle I, kursledare Olivia Lindsmyr, Stockholm 2008-10-30.
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Glober och kringlor

Som jag tidigare nämnt presenterade jag ett urval av logotyper under det första workshops-

tillfället.56 Logotypen är en del av det uttryck som ett företag eller en organisation väljer att 

marknadsföra sig med, en del av dess identitet som skapar igenkänning. Dessutom är 

logotypen ett uttryck för form och formgivning och ett tecken som säger väldigt mycket om 

kontexten som organisationen eller företaget befinner sig i. Färger som används i logotyper 

och som ofta återfinns i organisationens övriga visuella profil berättar om avsändaren. Men 

många logotyper finns, av praktiska skäl, både i färg och svart/vitt. Ibland påverkar sämre 

ekonomiska resurser valet av svart/vita logotyper.57 

Bland mitt urval av logotyper kunde vi se några vanligt förekommande former, tecken och 

symboler.58 Utmärkande var runda former. Jordglober i stiliserade former förekom i flera 

logotyper från bl.a. företaget Sackeus och certifierings-märkningen Fair Trade Certified. 

Stilisering av människor var också vanligt t.ex. i Rättvisemärkts och IFAT:s logotyper (som 

också innehöll globformen). I samtalet under workshopstillfället kom det fram att rättvis 

handelsföretaget Gepa i Tyskland använder sig av en typ av kringla och att andra rättvis 

handelsaktörer i Tyskland har tagit efter det i sina logotyper.59 Utvecklingen av kringlan i 

logotypen är ett tydligt exempel på det som Lena Holger och Ingalill Holmberg skriver i 

Identitet. Om varumärken, tecken och symboler: ”De grafiskt formgivna tecknen 

(logotyperna) är ofta sammanvävda med det symbolspråk som utvecklas lokalt och globalt 

och i de meningsskapande processer som avsiktligt eller oavsiktligt laddar varumärken.”60 

Kanske är detta en medveten strategi för att anknyta till andra rättvis handelsaktörer och 

särskilja sig från helt andra aktörer. 

56 En förteckning över urvalet av logotyper finns i bilaga 6.
57 Det var svårt att göra en mer omfattande analys och dra slutsatser utifrån logotyperna eftersom urvalet har en 
så stor del i resultatet. En del logotyper fick jag exempelvis bara tag på i svart/vitt. Eftersom dessa även finns i 
färg blir inte resultatet tillförlitligt. Jag använde internet för att orientera mig och ta fram logotyper, vilket också 
bidrog till ett begränsat urval. 
58 Exempel på utmärkande drag hos logotyperna finns i bilaga 7.
59 www.gepa.de/p/index.php/mID/1/lan/en, 2008-12-23, 16:58; www.eed.de/en/en.eed/en.eed.eed/index.html 
2008-12-23, 17:13; www.weltlaeden.de/ 2008-12-23, 17:15. 
60 Holger och Holmberg (2002),  s. 9.
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Föremål som bekräftar och bryter mot vanliga uppfattningar

Syftet med föremålen, som varje deltagare tog med sig, var att fördjupa samtalet genom att få 

syn på material och funktion i förhållande till rättvis handel.61 Vid detta tillfälle kunde inte alla 

deltagare komma och det gjorde att vi utgick från ett färre antal föremål än tänkt. Men de 

medtagna föremålen representerade olika produkttyper som t.ex. bruksföremål och 

teknikprylar. Föremålen som togs med var en duk, mobiltelefon, honungssked, gelégodis, 

kuddfodral, sängkläder och två leksaksbilar. Som typiska rättvis handelsföremål betraktade vi 

en leksaksbil i återvinningsplåt (tillverkad i Madagaskar), honungssked i stål, en handvävd 

duk och ett kuddfordral. Dessa föremål, med undantag för honungsskeden, hade ett 

"hantverksmässigt" uttryck. Den industritillverkade honungsskeden i stål uppvisade däremot 

en annan sida av rättvis handel. Skeden är producerad i Indien och troligen designad i 

Tyskland. Stål är ett vanligt material att arbeta med i Indien, men av många uppfattas det som 

ett icke representativt material för rättvis handel. Skeden representerar på så sätt produkter 

inom rättvis handel som bryter mot normen för hur ”vanliga” (hantverksmässiga) rättvisa 

handelsprodukter får se ut och produceras. Enligt mitt sätt att se är honungsskeden ett 

exempel på bra design för att den är snygg, praktisk och smart gjord (se bild på titelsidan). 

Skeden kan sättas på kanten av exempelvis en kopp och är tänkt att kunna sitta kvar i 

honungsburken även när locket skruvats på (i Tyskland har de andra sorters burkar än i 

Sverige). 

Föremålen som representerade det vi vill att rättvis handel ska vara, bestod av gelégodis, 

sängkläder (bruksföremål), en "vanlig" leksaksbil och en mobiltelefon (teknikpryl).62 En stor 

del av rättvis handels snacks och sötsaker är exklusiv choklad, naturchips och nötter. Enligt en 

av deltagarna borde det finnas mer godis (gelégodiset var rättvist handlat) som bara är 

"onyttigare skräpgodis". Hennes undran varför det alltid ska vara ”ekologiskt och super-

nyttigt” bara för att det är rättvist handlat, sätter fingret på många rättvis handelsprodukters 

identitet som förutom att vara ”rättvisa” ofta även är ekologiska. ”Varför kan det inte var lite 

sött och gott och ändå ok tillsatser?”, undrade hon vidare. Deltagaren drog paralleller med 

ekologiska produkter: ”Jag vill ha ekologiska baguetter, men inte fullkornsbaguetter. Det blir 

hela paketet på en gång, det är lite synd.”63 

61 Bilder, skisser eller en beskrivning av dessa två föremål fick medtas istället för föremålen. Även jag deltog 
genom att ta med mig ett par föremål. 
62 Bilder på de beskrivna föremålen finns i bilaga 8.
63 Röst från en deltagare vid workshopstillfälle II, kursledare Olivia Lindsmyr, Stockholm, 2008-11-06. 
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En annan av deltagarna poängterade att ”skrotbilen” kommunicerar mycket Afrika och tredje 

världen, medan många barn kanske helst vill ha ”vanliga” leksaksbilar eller kanske de senaste 

leksaksbilarna från filmen Bilar. ”Skrotbilen” representerar den typiska bilden många kanske 

har av rättvis handelsprodukter som hantverk i natur eller återvinningsmaterial. Skrotbilen 

kan fungera i rätt miljö, men kanske mer hos vuxna än hos barn, konstaterades det i 

samtalet.64 Det är heller inte säkert att den skulle kunna hävda sig på den konventionella 

marknaden. Vid ett flertal tillfällen kom det fram att det borde finnas rättvist handlade 

teknikprylar. Alla deltagare var överens om att företag inom rättvis handel behöver ha ett 

bredare sortiment av produkter t.ex. bruksföremål som sängkläderna som attraherar olika 

sorters människor och som bryter mot förutfattade meningar.   

Rollspel

I rollspelet vid den sista träffen använde jag mig av Simon Anholts resonemang angående 

etisk- och rättvis handel som utgångspunkt. Halva gruppen fick en sorts ståndpunkt och resten 

av gruppen fick en annan ståndpunkt som de skulle förespråka.65 Anholts skepsis och kritik 

mot konceptet rättvis handel, som jag tidigare diskuterat, lyste till viss del igenom i de båda 

rollerna.66 Samtalet som följde efter rollspelet problematiserade frågor kring rättvis handel 

ytterligare. Nedan följer ett exempel ur en dialog med två av deltagarna som intagit olika 

positioner i rollspelet. 

– Jag tror inte att vi ska se rättvis handel som ett varumärke för det är rättvis [paus] handel. Målsättningen 
måste ju vara att all handel ska vara rättvis.

– Fast jag tror att det är en utopi alltså. Det låter jättefint, men hur ska det gå till liksom? När det inte finns en 
enda mobil? Inte en enda, alltså. Folk kanske tycker det är kul... ja det är klart att vi ska ha rättvist 
tillverkade skor liksom. Men sen går de och köper Nike's i alla fall liksom. 

– Förut fanns det inget kaffe alls, nu i Malmö kommun har de 50 procent upphandling av Rättvisemärkt kaffe. 
Det växer ju, man kan ju hitta nya...

– Ja, men det gäller kaffe, liksom.
– Mm, men man måste börja någonstans.
– Och det är ju också så där, det är den där etiska trenden som snart kommer att ta slut. Om fem år kommer 

alla ha glömt det där liksom, så kommer... ja men det är ju billigare om vi tar in...
– Det är billigare om vi kränker mänskliga rättigheter.67

Denna dialog belyser rättvis handelsrörelsen och den skepsis som ibland kommer till uttryck 

mot rörelsen. Rollspelet ledde i övrigt till intressanta samtal. Frågor ställdes så som var Fair 
64 Från samtalet i workshopstillfälle II, (2008).
65 Ståndpunkterna jag delade ut och frågorna jag ställde återfinns i sin helhet i bilaga 9.
66 Anholt (2005) s. 148 ff.
67 Workshopstillfälle III, kursledare Olivia Lindsmyr, Stockholm, 2008-11-13. 
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Trade Shop och andra världsbutiker befinner sig i förhållande till huruvida rättvis 

handelsföretag bör utveckla produkter som kan tilltala en bredare kundkrets. I viss mån finns 

en ovilja till att uppfattas mainstream i rörelsen. Denna tvist bearbetas under rubriken 

Konservatism eller professionalism på sidan 25.

Reflektion kring workshop

Jag är väl medveten om att mitt deltagande i workshopen påverkade och formade dess 

resultat. Urvalet av färger och logotyper är bara en del av de val som påverkat. Såväl 

genomtänkta beslut som mer instinktiva handlingar har fört workshopen och undersökningen 

framåt. Att utgå från ett undersökande och problembaserat lärande i workshopen grundades i 

övertygelsen att det inte fanns några färdiga svar, utan att vi tillsammans behövde ventilera 

olika synpunkter utifrån frågan Vilken form har rättvis handel?. Det var en stor utmaning att 

som pedagog inte ha full kontroll över processen i workshopen. Vid det första workshops-

tillfället visste jag egentligen inte vad workshopen skulle resultera i, förutom ett svar på 

frågan. Det var säkerligen frustrerande för deltagarna, vilket man anar utifrån ett uttalande i 

slutet av den första träffen: ”Vad är det du vill få fram genom studien?”.68 Det var naturligtvis 

viktigt att informera deltagarna om målsättningen med undersökningen och workshopen. Jag 

hade kunnat vara mer tydlig men jag var oerfaren och det var också en poäng med att försöka 

förhålla sig så öppen som möjligt gentemot deltagarna och undersökningens frågeställning. 

Olika omständigheter påverkade och försvårade till viss del utformningen av workshopen. 

Lokalfrågan exemplifierar detta. Jag hade inte möjlighet att besöka de tre olika lokalerna före 

träffarna. Första sammankomsten genomfördes t.ex. i en mycket rymlig lokal. Jag försökte 

möblera så att deltagarna inte skulle känna sig så utsatta i den stora lokalen. Två kameror på 

stativ stod placerade relativt nära borden för att dokumentera både ljud och bild. Det var 

viktigt för mig att deltagarna skulle känna sig bekväma med avseende på exempelvis 

gruppdynamiken och det kommande samtalet. De första deltagarna som kom in i rummet 

reagerade direkt på kamerorna. I relation till det stora rummet bidrog kamerorna just till den 

utsatthet som jag ville undvika att utsätta deltagarna för.

68 Röst från en deltagare vid workshopstillfälle I (2008).
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En designers perspektiv

Som jag tidigare nämnt gjorde jag en telefonintervju med designern Elisabet Fluff Kärrberg. 

Kärrberg arbetar med design och hållbar utveckling utifrån olika aspekter och vill genom sin 

design bl.a. försöka att påverka beteenden. I intervjun talar hon om att påverka utan att 

uppmana. 

Kärrberg arbetar med ett projekt för The House of Fair Trade där hon ska designa en 

exklusivare smyckekollektion. The House of Fair Trade är ett import- och grossistföretag som 

erbjuder världsbutiker och andra detaljhandlare, varor som importerats enligt kriterierna för 

rättvis handel, hantverk och livsmedel.69 Målet är att kollektionen även ska nå ut till andra 

kunder än de som vanligtvis handlar på världsbutiker och påverka den negativa bild som 

många har av rättvis handelsprodukter. I intervjun pratar Kärrberg om vikten av att hitta ett 

formuttryck som passar producenternas produktionsförhållanden. Smyckena ska kännas 

exklusiva men uttrycket måste anpassas efter producenternas kapacitet, maskiner m.m. 

Kärrberg kontaktade själv The House of Fair Trade eftersom hon vill lyfta fram rättvis handel. 

För några år sedan gick hon Röda Korsets rättvis handelskurs och blev irriterad över den 

kulturprotektionistiska syn hon ofta stötte på. Inom kursen reste hon till Kenya och Tanzania 

och mötte där producenter som, för att få sälja sina produkter, ville veta vad som var gångbart 

hos oss. I november 2008 gick Kärrberg med i ledningen för Världsbutikerna i Göteborg. Hon 

vill lyfta bort välgörenhetsstämpeln från rättvis handel och medverka till bättre världsbutiker 

genom att ”få igång” medlemmarna och satsa på kommunikation. ”Säljer du kläder kanske du 

ska bära dem själv”, säger hon i intervjun.70 Kärrberg påpekar att många världsbutiker idag 

drivs mera av idén (politiskt och socialt motiverande) än av att driva affärsverksamhet. På 

frågan om hon tror på världsbutiker svarar hon att hon inte gör det i nuvarande form. Kärrberg 

tror att världsbutiker skulle må bra av en mer central styrning och beskriver det som att många 

världsbutiker driver hobbyverksamhet uppbyggda kring strukturer från 30 år tillbaka. Man bör 

satsa på tydlighet och fråga sig vad världsbutiker kan erbjuda som särskiljer dem från andra 

butiker. Man bör också försöka komma bort från den ideella idén och försöka få råd till att 

69 http://www.rattvishandel.se/Affarsid.asp, 2008-12-08, 18:11.
70 Telefonintervju 8 dec. 2008 av Olivia Lindsmyr med designern Elisabet Fluff Kärrberg.
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anställa personal. ”Världsbutiker behöver folk bakom disken som är sociala och som kan 

sälja”, poängterar hon.71 

Konservatism eller professionalism

Frans Melin skriver i Varumärkesstrategi: ”Den övergripande målsättningen vid all 

varumärkesuppbyggnad är att försöka attrahera en bred bas av märkeslojala konsumenter.”72 

Hur medveten är olika rättvis handelsaktörer om denna målsättning för sitt varumärke? Under 

workshopen pratade vi om två olika typer av förhållningssätt för hur rättvis handel bör gå till. 

Förhållningssätten framkommer inte alltid så tydligt och säkerligen rör sig många rättvis 

handelsaktörer någonstans emellan dessa. Förhållningssätten går dock mer eller mindre att 

upptäcka för de påverkar bl.a. uttrycket av butiker, varor som säljs och kommunikationen. 

Med andra ord påverkas hela den visuella identiteten. 

I sitt arbete som rättvishandelskonsulent träffar Sara Karlsson människor från världsbutiker 

över hela Sverige som pratar om att göra om sina butiker. Man vill ha nytt och fräscht, kanske 

bara en specialisering inom kaffe och presenter. Dessa pratar om att professionaliseras för att 

bli konkurrenskraftigare och man vill nå ut till nya målgrupper. Men hos andra världsbutiks-

aktörer finns det en viss konservatism, att rättvis handel inte ska utvecklas. Karlsson berättar 

att ingen riktigt vågar ta tag i de skilda förhållningssätten för att man tror att många kommer 

att bli upprörda. Egentligen är det nog inte så många som är konservativa, tror hon. ”Det finns 

kanske en handfull personer som vill göra sin egen grej, de som har hållit på i 30 år som 

aldrig kommer att ändra sig. De vill att butikerna ska se ut som en afrikansk basar och menar 

att det är varumärket [varumärkesidentiteten]”, säger Karlsson.73 Vidare poängterar hon i 

intervjun att enligt henne är rättvis handel som inte är kommersiell inte heller rättvis. Det är 

inte schysst mot producenterna att inte göra vår (eller deras) handel kommersiell, menar hon.74 

Vidare berättar Karlsson att det hos vissa världsbutiksaktörer finns en rädsla för att bli 

mainstream d.v.s. att rättvis handel blir en kedja bland alla andra. Men rättvis handel är 

speciella till innehållet, det måste inte vara till formen, poängterar Karlsson.75 I intervjun 

71 Telefonintervju av Lindsmyr (2008) 
72 Melin (1999), s. 206.
73 Workshopstillfälle III, (2008). 
74 Intervju 9 dec. 2008 av Olivia Lindsmyr med Sara Karlsson, rättvishandelskonsulent hos Världsbutikerna för 
rättvis handel.
75 Workshopstillfälle III, (2008).
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berättar hon om två läger som hon kan se: de som är mer inriktade på en bra professionell 

butik som är mer kommersiellt gångbar och de som vill bevara butikerna som de är och inte 

vill att de ska vara mainstream. Sara Karlsson framhåller att en världsbutik aldrig kommer att 

kunna uppfattas som en i mängden, för sortimentet är inte ett i mängden. Det finns en bredd 

som många inte har och rättvis handel kommer alltid kunna säga varifrån produkterna 

kommer.76 Dessutom är vissa rättvis handelsprodukter knutna till en producenthistoria som 

kunden kan läsa i samband med köpet eller på baksidan av produkten. Producenthistorien på 

baksidan är inte det man säljer med utan är snarare en del av varans värde, menar Karlsson. 

Förutfattade meningar om produkters visuella identitet

Aktörer och intervjupersoner i undersökningen, exempelvis Fair Trade Shops ledning, 

planeringsgruppen för Schysst Jul och designern Elisabet Fluff Kärrberg, uttrycker att de vill 

påverka den negativa bild som finns om rättvis handelsprodukters identitet. Med andra ord 

anser de att förutfattade meningar finns. Deltagarna i workshopen gav även de uttryck för att 

människor i allmänhet har en felaktig bild av rättvis handelsprodukter. En av deltagarna 

uttryckte sig så här: ”Bilden man har av att rättvis handel som mycket hantverksföremål, gör 

att man inte letar efter andra sorters produkter.”77 Det finns silver och guld men rättvis handel 

förknippas kanske inte så ofta med dessa material, menade en annan deltagare. Ytterligare en 

deltagare berättade, vid ett annat workshopstillfälle, att vissa kunder som kommer in i Fair 

Trade Shop reagerar negativt på produkter som exempelvis honungsskeden.78 Detta beror på 

att skeden är industritillverkad och inte tillverkad i ett material som brukar förknippas med 

rättvis handel. Rostfritt stål är vanligt tillverkningsmaterial i Indien och detta är bara en av 

många felaktiga uppfattningar.

De förutfattade meningarna förekommer för att identitet och image inte överensstämmer med 

varandra. Frans Melin har utvecklat en identitetsanalys som hjälp för att undersöka 

överensstämmelsen mellan identitet och image. I fortsättningen av detta stycke använder jag 

mig av denna analys för att ge exempel på vad ett företag bör göra om t.ex. kunders bild inte 

överensstämmer med företagets. 

76 Intervju av Lindsmyr (2008).
77 Röst från en deltagare vid workshopstillfälle III (2008).
78 Röst från en deltagare vid workshopstillfälle II, (2008).
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Jag anser att vissa världsbutiker, som strävar efter en professionalisering, är på väg mot en 

identitet som kan fungera kommersiellt. Det är kundernas generaliserade och förutfattade bild 

av rörelsen som gör att alla världsbutiker dras över en kam. Melin anser att om ett företag är 

tillfreds med den nuvarande identiteten, men konsumenternas bild (image) av vad varumärket 

står för inte stämmer överens, krävs att förändringsåtgärder vidtas. För att förändra en image 

fodras i allmänhet att företaget tänker om beträffande marknadskommunikationens innehåll 

och utformning. Jag har tidigare poängterat att rättvis handelsrörelsen ibland uppfattas som ett 

varumärke utifrån dess grundidé. De förutfattade meningar som finns om rörelsen påverkar 

därför bilden av alla rättvis handelsaktörer. Om ett företag inte är tillfreds med dess nuvarande 

identitet (som vissa rättvis handelsaktörer kanske inte är) måste denna förändras i riktning mot 

en önskad identitet. Identitetsutveckling och produktutveckling är de viktigaste momenten i 

en sådan förändringsprocess enligt Melin. 

Det som gör utvecklingen av rörelsens visuella identitet problematisk är bl.a. de skilda 

förhållningssätten som råder. Det mer konservativa förhållningssättet söker inte efter en 

produktutveckling som kan möta en bredare kundkrets. Utvecklingsprocessen inom 

världsbutikerna/rättvis handel kompliceras avsevärt om inte alla aktörer arbetar mot ett 

gemensamt mål. Det finns då en risk att kunder blir förvirrade av de skilda budskap de möter. 

Enligt analysmetoden är en grundläggande förutsättning för att förändringsprocessen mot en 

önskad identitet ska lyckas, dels att den är möjlig att uppnå samt att den upplevs som 

trovärdig och relevant, framhåller Melin. Vidare påpekar han att det är viktigt att komma ihåg 

att varumärkesidentitet inte byggs upp en gång för alla, utan ständigt måste utvecklas.79

Schysst Jul – en bild av rättvis handel 2008

Som ett alternativ till den traditionella julhandeln arrangeras Schysst Jul den 6-7 december 

2008. För tredje året i rad ordnas en alternativ julmarknad som vill visa hur långt den rättvisa 

handeln har kommit. Förutom julmarknaden anordnades bl.a. föreläsningar och en filmfestival 

under temat rättvis handel. På hemsidan kan man läsa: ”Tanken är att marknaden ska fungera 

som ett alternativ till den traditionella julhandeln; ett alternativ som både upplyser, skapar 

glädje och eftertanke. En annan av våra målsättningar är att den rättvisa handeln ska nå 

79 Melin (1999), s. 227 ff.

27     



utanför de redan insatta och visa att kaffet är gott, att kläderna faktiskt finns i flera färger och 

att andra förutfattade meningar om den ”mossiga” rättvisa handeln tillhör det förgångna.”80 

Utställare och produkter på Schysst Jul

Marknaden Schysst Jul ger en överblick av var rättvis handel befinner sig. Härmed tydliggörs 

utvecklingen av produkter som började med kaffe, te och bananer till den nuvarande 

diskussionen om rättvis eller etisk IT och fondsparande. På marknaden återfinns 

specialbutiker som t.ex. klädbutiken Red Fairy, Sally Ann, Ekovaruhuset i Stockholm, Fair 

Trade Shop och Rekofabriken som är en butik och mötesplats i Hammarbyhöjden. Även andra 

världsbutiker som Origo och kooperativet Fair Monkey (direktimporterar textilier och 

hantverk från Guatemala), handelsföretaget Watatu (säljer afrikanskt mode och tyger) samt 

företag som bedriver etisk handel, exempelvis Besagni Design som låter kvinnor i Nepal 

tillverka designade mössor och kepsar. Bland säljarna och utställarna hittar man också 

nätverket Rena kläder, förlaget Ordfront, medlemsorganisationen Stockholms 

Afghanistankommitté, Palestinagrupperna i Sverige, biståndsorganet Diakonia. Dessa är alla 

delarrangörer av marknaden. Fler arrangörer är ABF-huset där även marknaden äger rum, den 

internationella mäniskorättsorganisationen FIAN, den ideella föreningen Fair Trade Center, 

som hade ett informationsbord om kampanjen Make IT Fair.81 Folkets Bio anordnade även 

filmvisningar under helgen.82

Analys av Stockholms största rättvisearrangemang

Schysst Jul betraktas som Stockholms största rättvisearrangemang.83 Jag har tittat på 

marknaden Schysst Jul utifrån författaren Wally Olins teorier om identitet. Wally Olins som 

också är konsult inom företagsidentitet och branding, skriver i The New Guide To Identity att 

identitet kan tydliggöra fyra saker: vem du är, vad du gör, hur du gör det och vart du vill 

komma. Han menar också att identiteten manifesteras primärt i produkter och service, i de 

omgivningar du producerar, säljer produkter eller service samt i kommunikationssituationen. 

Dessutom befästs identiteten utifrån beteende – hur man beter sig – i förhållande till anställda 

80 Planeringsgruppen för Schysst Jul, http://www.schysstjul.se/omoss/index.html, 2008-12-08, 10:58.
81 Kampanjen Make IT Fair kan man läsa mer om på http://makeitfair.org/  .  
82 Bilder från Schysst Jul finns i bilaga 10.
83 www.schysstjul.se, 2008-12-08, 22:32.
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och världen utanför.84 Jag har analyserat Schysst Jul utifrån de tre huvudområden Olins 

presenterar: produkter (och service), omgivningar och kommunikation. Så hur uppfattas 

rättvis handels identitet utifrån marknaden?

Ser man till vilka produkter som såldes kan man urskilja olika sorters uttryck och troligen 

också olika syn på rättvis handel hos säljarna. Det fanns specialiserade butiker med inriktning 

mot kläder, inredning eller godsaker som Ekovaruhuset, Sally Ann, Red Fairy, Fair Trade 

Shop och Goodstore. Det fanns säljare som Burkina Faso med produkter från specifika 

regioner i u-länder. Kampanjen Make IT Fair sålde inga produkter utan hade endast 

informationsbord. I de olika produktidentiteter, som jag anser att man kan skönja, fanns 

tydliga tecken på en strävan efter professionalism och att produkterna ska attrahera en bredare 

kundkrets, eller ett ställningstagande där producenternas egna uttryck är märkbara. Vad det 

gäller omgivningen så gav lokalen, ABF huset, medvetet eller ej en fingervisning om vilka 

kunder marknaden riktade sig till. ABF-huset är inte en lokal som i första hand förknippas 

med handel. De som kom dit var antagligen redan intresserade av rättvis handel. 

Slumpmässiga besökare eller konsumenter på jakt efter bra produkter, oavsett om de var 

rättvis handel eller ej, slinker knappast in på ABF-huset. Valet av ABF-huset som 

marknadsplats säger något om rättvis handels ursprung och kanske även om de som engagerar 

sig i rättvis handel. Sara Karlsson påpekar i intervjun att människor som startar butiker eller 

jobbar inom rättvis handels rörelser sällan är några handelsmänniskor. Det är istället 

människor som drivs av ideologiska eller politiska värderingar. 

Marknadsföring handlar om kommunikation. I en DN-artikel om olika julmarknader i 

Stockholm beskrevs Schysst Jul som en solidarisk marknad. Välgörenhetsstämpeln som 

många aktörer vill komma ifrån, var ett faktum. Kommunikationsbristen var uppenbar. 

Information om produkter men också om rörelsen spelar en viktig roll bland många rättvis 

handelsaktörer. I världsbutikskonceptet ingår ett informationsåtagande, man förbinder sig att 

informera om rättvis handel. Informationen liksom skyltningen av produkter innebär 

kommunikation med kunderna. Även här skilde sig säljarna på Schysst Jul åt. De mer 

specialiserade butikerna hade till synes lagt ner tid och omsorg på skyltningen som påminde 

om en vanlig butiksskyltning. Några av de andra säljarna lät produkterna konkurrera om både 

84 Wolly Olins (1995), The New Guide To Identity. How to create and sustain change through managing identity,  
Aldershot: Gower, s. 3. 
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utrymme och uppmärksamhet med informationen på samma bord. På marknaden fanns inga 

provhytter utan man blev hänvisad till toaletten vilket inte kändes särskilt trevligt.

Mitt helhetsintryck av Schysst Jul var snarare kampanj än julmarknad, med få undantag. En 

konflikt mellan produkter och information fanns, men man kan också se en tydlig och positiv 

utveckling av produkter på marknaden. Produkter som attraherar en bredare kundkrets samt 

information och efterfrågan av rättvist eller etiskt handlade teknikprylar. Det är nödvändigt för 

rättvis handel att fokusera på produktutvecklingen om man vill nå en bredare kundkrets. Vissa 

aktörer är på god väg att lyckats med detta, men det finns brister i kommunikationen med 

konsumenterna. Valet av lokal och skillnaderna i aktörers syn på företagsidentiteten 

medverkar till att Schysst Julmarknaden inte lyckas med ett av sina syften: att förändra 

förutfattade meningar om rättvis handelsprodukter som ”mossiga”. 

”Good Jul!” 

En julmarknad som uppenbarligen lyckades med marknadsföringen, med uppskattningsvis 

14000 besökare (enligt en av säljarna), var ”Good Jul!” i Malmö.85 I pressmeddelandet kan 

man läsa: ”GOOD! [Malmös nya konceptmarknad för Hållbar design och livsstil] presenterar 

godbitarna ur Malmös hållbara utbud på temat Ekologiskt, Fair Trade, Återvinning, Vintage 

och Lokalproducerat. Good Jul i Malmö vill visa upp och göra Malmös hållbara utbud 

lättillgängligt för en bred publik i city.”86 Syftena med både Schysst Jul och Good Jul 

marknaderna var desamma, nämligen att visa på utbudet som finns inom respektive område 

och attrahera fler konsumenter. Valet av omgivningar och utbudet av produkter var däremot 

vitt skilda. På Good Jul fick endast (av arrangörerna) utvalda designers och företag sälja sin 

produkter. Även om budgeten säkerligen skiljer sig åt för de båda arrangemangen, vill jag 

poängtera vikten av den omgivning där man säljer produkterna. Good Jul höll till på 

Hedmanska gården vid Form/Design Center på Lilla Torget i centrala Malmö, medan Schysst 

Jul höll till i ABF-huset i Stockholm. Schysst Jul anordnade även andra aktiviteter än 

marknaden, exempelvis föreläsningar. Detta visar att de två koncepten delvis hade skilda mål 

med marknaden. Förutom att visa på utbudet som finns hade Schysst Jul ytterligare ett syfte i 

att upplysa och skapa medvetenhet.

85 http://soligaklader.blogspot.com/2008/12/good-jul-2008.html, 2009-01-03, 09:35.
86 http://www.malmo.se/download/18.3964bd3611d8d4a5d1c800028166/GOOD+JUL_pressrelease.pdf, 2008-
12-14, 19:45.
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Rättvis handels visuella identitet

De förutfattade meningarna 

Utifrån tidigare slutsatser kan man se att det finns förutfattade meningar om rättvis handels 

visuella identitet. I undersökningen framkommer det att produkterna ofta förknippas med 

gröna nyanser och jordtoner (beigea, bruna, röda och orangea nyanser) samt att de ofta är 

hantverksmässigt gjorda i natur- eller återvinningsmaterial. Planeringsgruppen för Schysst Jul 

talar om de förutfattade meningarna som den ”mossiga” rättvisa handeln. Detta uttalande 

liknar vad som framkom under workshopssamtalen, nämligen att rättvis handelsprodukter ofta 

förknippas med ekologiska material och produkter. Inom rättvis handel finns det på samma 

sätt som för ekologiska produkter stereotypa uppfattningar, att dessa är tillverkade i särskilda 

material. Enligt min uppfattning finns det mycket potential i natur- och återvinningsmaterial 

och de bidrar dessutom till en hållbar utveckling. Produkterna behöver dock vara funktionella, 

fungera designmässigt vad det gäller kvalitet och dessutom vara tilltalande och moderna. De 

specifika egenskaperna, som rättvist eller ekologiskt, bör fungera känslomässigt och ge 

produkterna ett mervärde, utan att för den skull bidra till ett utmärkande utseende. För 

personer som inte är insatta i rättvis handel hävdar jag att bilden av rörelsens aktörer 

generaliseras. Det finns en stor risk att denna bild uttrycker samma sak som de förutfattade 

meningarna jag beskrivit. Rättvis handelsaktörer står inför en kommunikationsutmaning, att 

det även finns produkter i silver och guld och att produkter kan vara industritillverkade och i 

material som stål. 

Vart är rättvis handel på väg?

Grundfrågan för alla rättvis handelsaktörer är den etiska aspekten av handeln, men jag anser 

att man inte längre kan nöja sig enbart med ett fokus där eftersom det är ogynnsamt för 

rörelsens utveckling. Enligt vad jag tidigare diskuterat finns det skillnader huruvida aktörer 

vill nå en bredare bas av kunder eller inte. Det är naturligtvis inte fel att låta producenters 

egna uttryck komma fram. Rättvis handelsaktörer bör dock även kunna erbjuda en 

genomarbetad och attraktiv identitet för en bredare bas av kunder. De viktigaste verktygen för 

denna förändringsprocess är en identitet- och produktutveckling. Jag vill framhålla Melins 

synpunkt ”Viktigt att komma ihåg är att varumärkesidentiteten inte byggs upp en gång för 
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alla, utan måste ständigt utvecklas.”.87 Likväl som produkter måste utvecklas i takt med tiden. 

Med tanke på att vi lever i ett informationssamhälle är det kanske inte så konstigt att det under 

de senaste åren har startats kampanjer för att göra IT mer rättvist. 

En av deltagarna i workshopen som arbetade på butiken Sally Ann berättade att där har man 

provat att låta producenters egna design komma till uttryck. Åsikten var att produkterna inte 

gick att sälja i Europa och följaktligen förlorade producenterna på detta. Producenterna vill 

därför veta vad som är trendigt, vad som är säljbart.88 Sara Karlsson ger ett exempel på en 

glasformgivare som själv, efter att ha sett glas producerat för rättvis handel, erbjudit sitt 

yrkeskunnande för att göra produkterna bättre. Det blir vanligare, menar  Karlsson, att 

designers och/eller produktutvecklare åker till producenterna för att hjälpa till med 

produktionen. Från början handlade rättvis handel om att ta till vara på och sälja produkter 

som människor i u-länderna själva producerade. Numera försöker många företag ta fram 

produkter som stilmässigt fungerar här i Europa.89 Att hitta formuttryck som fungerar hos oss 

men även överensstämmer med exempelvis maskiners kapacitet i producentländerna, är en 

viktig aspekt i detta arbete. 

Karlsson tror att rättvis handel kanske inte kommer förbli som vi tänker på det idag. IFAT har 

ett system som gör att varje ny producent måste godkännas av två andra. ”Det är klart att de 

inte gör det. /.../ I andra änden av kedjan där det faktiskt är konkurrens, där ska de godkänna 

varandra. Den äldsta sidan [säger] 'Men det är ju en ideell rörelse!' Inte där 

[i producentlandet], där handlar det om liv och överlevnad. Det är vår bild att det är så ideellt 

och gulligt, vi måste inte leva på det.”, säger Karlsson.90 

Honungsskeden är, enligt mina kriterier, en exemplarisk rättvis handelsprodukt för att den har 

bra design och kvalitet till ett rimligt pris (29 kr). Skeden berättar genom dess härkomst och 

material dessutom om producenten. Möjligen kommer vi att få se mer av sådana sorters 

produkter i rättvis handels utbud. 

87 Melin (1999) s. 227 ff.
88 Workshopstilfälle III, (2008).
89 Intervju av Lindsmyr (2008).
90 Workshopstillfälle III, (2008).
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Kommunikation

Många rättvis handelsaktörer brister i kommunikationen av deras visuella identiteter. De 

påvisade förutfattade meningarna kan dock endast förändras genom en förbättrad 

kommunikation. Det finns en stor potential i rättvis handels producenthistorier med tanke på 

de immateriella egenskaperna som skapar ett mervärde åt produkten och varumärket. 

Informationen i form av producenthistorier kan betraktas som en, utifrån varumärket, väl vald 

enhet som berättar både om produkten, producenten, varumärket och om rättvis 

handelsaktören. Om produkten är bra och dessutom har en produkthistoria på baksidan (d.v.s. 

är rättvist handlad) kanske det bidrar till att man köper produkten igen. Många rättvis 

handelsaktörer fokuserar främst på den språkliga informationen eller kommunikationen, vilket 

möjligen beror på aktörers bristande resurser. Visuell kommunikation (i form av bilder, tecken 

och symboler) är dock en huvudingrediens inom marknadsföring och reklam. Man får inte 

glömma bort att vi lever i en högst visuell kultur och att vi, medvetet eller omedvetet, 

dagligen tolkar visuell information. Människor är i allmänhet duktiga på att tolka denna 

information. Jag anser det vara av största vikt att rättvis handelsaktörer som funnit en önskad 

visuell identitet, hittar sätt att kommunicera den på ett professionellt sätt.   

Vilken visuell form har rättvis handel?

Ett svar på frågan Vilken form har rättvis handel? är beroende av åtskilliga aspekter. 

Övningarna i workshopen visade på formmässiga beståndsdelar av rättvis handels visuella 

identitet, som form, färg och material. En återkommande form bland aktörers logotyper var 

cirkeln, ofta föreställande stiliserade jordglober. Även stiliserade människor var vanligt 

förekommande symboler. Det fanns ett relativt brett spektrum av färger som uppfattades som 

rättvis handel. En tydlig skillnad av pastell kontra betydligt intensivare färger präglade 

resultatet. Till pastellfärgerna hörde jordtoner och gröna nyanser. De intensivare färgerna 

bestod av exempelvis starkt gul, svart, rosa och lila nyanser. Dessa färger representerade den 

kommersiella sidan av rättvis handel, medan pastellfärgerna representerade den icke 

kommersiella. Ett antal färger fanns mellan dessa kategorier och representerade en mer 

neutral sida.91 Vad det gäller material och föremål har jag tidigare diskuterat natur- och 

återvinningsmaterial som anses vara typiska för rättvis handel. Inte att förglömma formen av 

rättvis handel som den industritillverkade honungsskeden i stål. 

91 En bild på färgspektrumet finns i bilaga 11.
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Slutdiskussion

Frågan Vilken form har rättvis handel? medför ett subjektivt svar som ändras beroende på 

t.ex. var och vilka man frågar och beroende av vilka aktörer eller produkter man syftar på. Det 

finns även en tidsaspekt med tanke på att aktörer och produkter (förmodligen) förändras i 

relation till samtiden. I frågan ryms rättvis handels visuella form men även rörelsens (eller 

aktörers) övergripande form eller struktur. Som jag tidigare framfört i teoridelen, utgick 

undersökningen från att bryta ner rättvis handels visuella form till dess minsta möjliga 

formmässiga beståndsdelar, för att därefter ta ställning till resultatet. Som en naturlig följd av 

metoden kom jag i undersökningen att diskutera en mer övergripande form av rättvis handels 

aktörer och deras produkter, eftersom de nämnda aspekterna är beroende av varandra och 

därför svåra att åtskilja. I detta avseende fördjupades undersökningen av intervjuer med en 

konsult, inredningsarkitekt och designer på området. Tillsammans med analysen av Schysst 

Jul gav dessa intervjuer ett dagsaktuellt perspektiv på rättvis handel. Workshopen 

genomfördes med deltagare som på olika sätt var involverade i eller intresserade av olika 

rättvis handelsaktörer och även detta bidrog till att projektet kunde beröra aktuella frågor 

inom rörelsen. Uppfattningar och kunskapsinnehåll som deltagarna på workshopen initierade 

och uttryckte förde undersökningen framåt. Jag är dock medveten om att jag, utifrån mina 

förkunskaper och perspektiv, ibland styrde i riktning mot ett visst innehåll. Framför allt med 

tanke på de övningar som introducerades och det resonemang som rollspelet utgick ifrån och 

som genererade workshopssamtalen. 

Det var både utmanande och intressant att i workshopen undersöka en företeelse som rättvis 

handel med utgångspunkt från dess visuella egenskaper. Den pedagogiska metod som jag har 

använt mig av skulle kunna appliceras på i stort sett vilket annat ämne eller annan företeelse 

som helst. I skolan skulle man kunna använda metoden för att synliggöra elevers 

föreställningar inom ett område och anpassa undervisningen därefter. En särskild betydelse 

skulle möjligen metoden kunna få inom bildundervisning där just det visuella och 

formmässiga beståndsdelar som färg, form och material är grundläggande. Här skulle 

metoden kunna fungera som en utgångspunkt med syftet att synliggöra elevers uppfattningar 

om t.ex. reklam för att sedan utveckla elevers kritiska förhållningssätt gentemot de stora 

mängder av reklam de möter.
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Under arbetets gång har även andra viktiga frågor och infallsvinklar kommit fram. Det vore 

intressant att exempelvis undersöka en aktör inom rättvis handel, t.ex. varumärket 

Rättvisemärkts produkter eller marknadsföringstrycksaker, utifrån den designsemiotik som 

Susann Vihma beskriver och sätta analysen i relation till Frans Melins teorier och 

identitetsanalys i syftet att utreda vad en aktör eller ett företag bör utveckla, beroende på om 

man är nöjd alternativt missnöjd med den visuella identiteten.   

Min förhoppning är att detta projekt väcker frågor om rättvis handel och dess visuella identitet 

hos både invigda som oinvigda på området. Jag vill även ge en inblick i komplexiteten av 

strategisk design och varumärkesforskning i relation till form och att projektet får 

exemplifiera en komplex verklighet som är svår att fånga endast genom teori. 
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1. Inbjudan

Workshop ”Vilken form har rättvis handel?”

Finns det en form som är mer ”rättvist handlad” än andra? Och i så fall, vad består 
den av? Tillsammans undersöker vi de visuella formerna inom rättvis handel. Enkla 
övningar och kreativt  skapande utgör underlag för intressanta samtal  om rättvis 
handels former/uttryck och hur dessa överensstämmer med vad man vill förmedla. 
Kom med och fördjupa din insikt om hur form, uttryck och innehåll samspelar till 
allmänhetens förståelse och upplevelse av rättvis handel.

När?
Vi ses kl.19.00 vid tre tillfällen: torsdag 30 okt och torsdag 6 nov och torsdag 13 
nov.

Var?
Vi ses vid ingången till Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. 
(400 m gångavstånd från Rådmansgatans tunnelbana)

Anmälan
Anmälan sänds till olivia.lindsmyr@konstfack.se, eller ring: 073-5809556.
Senast datum för anmälan är måndag 27 okt. Begränsat antal platser!

Workshopen ingår som en del i mitt designpedagogiska projekt och examensarbete 
på Konstfack. Projektet är en undersökning med frågeställningen ”Vilken form har 
rättvishandel?”.  Tillsammans  med  er  hoppas  jag  på  att  synliggöra  ett  vidare 
perspektiv av formerna inom rättvis handel. Ett annat viktigt syfte är att förmedla 
kunskaper  inom form-  och  bildspråket,  eftersom det  är  en  väldigt  viktig  del  i 
kommersiell handel, som ni deltagare kan ha nytta av i Ert engagemang för Fair 
Trade. 
I workshopen ingår kreativa övningar och skapande av en produkt. Dessa metoder, 
tror  jag,  medverkar till  att  vi  tillsammans kan synliggöra rättvis  handels visuella 
former, vilket medför intressanta perspektiv och en fördjupad insyn. 

Alla är välkomna, oavsett tidigare erfarenhet av arbete med design. 
Tillsammans kan vi göra tillfällena både roliga och matnyttiga! (Enklare tilltugg 
kommer att serveras.:-)

Mvh Olivia Lindsmyr
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2. Fair Trade Shop

Inredningsarkitekten Louise Linquist Sassene, var en av tre 

arkitekter bakom Fair Trade Shops utformning. Hon berättar 

att huvudtanken var att ha anknytning till utvecklingsländer 

men att komma bort från synen att rättvis handel, i likhet 

med ekologiskt, är terracotta och brunt. De ville ha färg 

men sobert, vit bas och färgaccenter.        Bild 1. Fair Trade Shops logotyp

Vid framställningen av logotypen (Bild 1) utgick teamet från stämplar på lådor som bananer 

fraktas i. Den skulle förmedla känslan av handel med avlägsna länder. Till en början hade den 

fraktstämpelns taggiga typsnitt men den slutgiltiga logotypen blev mer stiliserad.

        

    Bild 2 (t.v.) och 3 (ovan). Fair Trade Shops interiör.

Teamet har utarbetat en butikslayout som 

går igen i allt från hemsida och flyers till 

butiksinredning. Den färgglada vepan 

(Bild 2) inspirerades av en peruansk filt. 

De gjorde en färgrapport av filten som sedan 

användes för att konstruera vepan (som även 

den återfinns i bl.a. mindre versioner på 

hemsidan). Färgerna på väggarna i butiken 

är hämtade från samma färgrapport.         Bild 4. Översikt över butiken. 
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3. IFAT:s 10 principer för Rättvis Handel

1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste 

producentgrupperna.

2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan 

alla aktörer inom den Rättvisa Handeln vad gäller produkter och marknadsföring.  

3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för 

producenter.

4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om 

Rättvis Handel. 

5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.

6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organsiering.

7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.

8. Inget utnyttjande av barn i arbete – se till att FN:s barnkonvention följs.

9. Miljö - aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.

10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidariet, förtroende och ömsesidig 

respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Rättvis Handel.1

1 www.rattvishandel.net/fairtrade/vad_ar_rattvist_handlat.aspx
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4. Världsbutiker

Fair Trade Shop är en Världsbutik och följer därför Världsbutikerna för Rättvis Handels regler 

för vilka produkter man tar in. Världsbutikerna för Rättvis Handel är en medlemsorganisation 

för världsbutiker i Sverige. En världsbutik är en marknadsplats för hantverk och livsmedel 

från småskaliga producenter i Syd. Genom försäljning av varor enligt kriterierna för rättvis 

handel informationsspridning och opinionsbildning verkar världsbutikerna för en ökad 

medvetenhet om rättvis handel och en rättvisare global handel.2 

Kriterier för världsbutiker i Sverige
För att få kalla sig världsbutik krävs att man uppfyller nedanstående kriterier. Detta är en 

överenskommelse av medlemmarna inom Världsbutikerna för Rättvis Handel.

Världsbutiken förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och 

aktioner arbeta för IFAT:s principer för rättvis handel.

Världsbutikens huvudsyfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska 

därför utgöra minst 80 % av butikens omsättning och butiken ska ha ett brett sortiment av 

rättvist handlade produkter. Till rättvist handlade produkter räknas produkter från IFAT-

certifierade importörer och/eller producenter samt varor som är Rättvisemärkt-certifierade.

Världsbutiken strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt 

vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

Världsbutiken informerar allmänheten om sina mål, produkternas ursprung, producenterna 

och världshandeln. Den stöder aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för 

producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för 

producenterna positiv riktning.

Världsbutiken bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

Det europeiska nätverket för världsbutiker heter Network of European World Shops 
(NEWS!).3

2 www.varldsbutikerna.org/vadar.asp
3 www.worldshops.org/

43     

http://www.worldshops.org/
http://www.worldshops.org/
http://www.worldshops.org/
http://www.worldshops.org/
http://www.worldshops.org/
http://www.worldshops.org/
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/main_kriterier_btk.asp
http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp
http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp
http://www.varldsbutikerna.org/vadar.asp


5. Färgövningens resultat 

Bild 13. Diagrammet där deltagarna har placerat ut färger utifrån parametrarna Rättvis  
Handel (mer eller mindre) och Kommersiell (mer eller mindre).
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6. Urvalsförteckning av logotyper

AFTF - The Asia Fair Trade Forum
Cofta – Cooperation For Fair Trade in Africa

Commercio Justo Mexico

Fair Trade Association of Australia and New Zealand

Fair Trade Certified

Fair Trade Federation

Fair Trades Registered

Fair Trade Recource Network

Fair Trade Shop

Fair World

Fairtrade

Gepa – The Fair Trade Company

IFAT – The World Fair Trade Organization

Keswick Fair Trade

Kuyichi

Make Trade Fair

Oxfam America

Rättvisemärkt (den äldre logotypen)

Sackeus – The Fair Trade Company

Sally Ann

The House of Fair Trade

Threads of Yunnan

Världsbutikerna – Rättvis Handel
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7. Logotyper

Bild 14 och 15. Sackeus och Fair Trade Certifieds logotyper,  
med stiliserad jordglober.

Bild 16 och 17. Stiliserade människor samt den jordglobsliknande formen på Fairtrade och 
IFAT:s logotyper.

Bild 18-20. Gepas stilbildande kringla samt två efterföljare.
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8. Workshop

Bild 21. Föremål som representerar rättvis handel. En honungssked, ett kuddfodral, en 
leksak i återvunnen plåt och en duk.

Bild 22. Föremål som borde representera rättvis handel. En mobiltelefon, sängkläder, en 
”vanlig leksaksbil och gelégodis.
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9. Rollspel

Ståndpunkt 1

Alla inköp borde vara rättvist handlade och rättvis handel borde därför ha ett brett utbud av 

varor och produkter som kan tilltala alla. Människors motivation till inköp baseras på "What's 

in it for me?". Kunder kommer inte att handla utifrån vilka produkter de borde köpa, utan 

utifrån vilka de vill köpa. 

Men är det ens möjligt att nå ut så att all handel slutligen sker på rättvis grund? Är det en 

utopi? Och handlar det mest om välgörenhet? Är rättvis handel beroende av kunders 

välgörenhet?

Rättvis handel bör satsa mer på att ha sälja bra produkter. Kvalitet och pris, istället för att 

fokusera marknadsföringen på att man gör en god gärning när man handlar. Produkten bör 

vara motivet till köpet och den goda gärningen en konsekvens av det. 

Ståndpunkt 2

Alla företag och varumärken behöver ha en stark image för att lyckas. 

Rättvis handel vill förändra situationen för fattiga människor i utvecklingsländer och 

produkternas uttryck borde därför anknyta till producenterna för att tillföra rättvis handel en 

stark image.

Det är bra för produkter inom rättvis handel att hålla sig till de material, färger och uttryck 

som de redan förknippas med, dels för att det är bra för varumärkens image att vara 

konsekvent, men också för att rättvis handels produkter redan har en kundkrets. Produkternas 

image behöver inte förändras så mycket för att behålla dessa kunder utan kan fortsätta att 

"rida på vågen".

Dessutom är det bra om producenter från utvecklingsländer bygger upp en egen 

produktidentitet istället för att vara leverantörer till ett av västvärldens varumärkesägare. 
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Frågor:

1. Det råder delade meningar angående om rättvis handel bör ha ett brett utbud av varor som 

passar olika sorters människor eller om rättvis handel bör hålla sig till uttryck som människor 

redan känner till. Hur bör egentligen rättvis handel profilera sig i längden?

2. Hur viktigt är det att rättvis handels image eller uppfattningen om rättvis handel anknyter 

till producenter i u-länderna?

3. När kunders medvetenhet om handelskedjans konsekvenser (att inköp inte är något isolerat 

utan påverkar många människor och länder) avtar kommer kundernas etiska krav på 

produkter att bli mindre viktigt. Då blir det allt viktigare att ha bra produkter till ett bra pris, 

eller vad tror ni?

4. Var mellan dessa två ståndpunkter (att rättvis handel bör ha ett brett utbud av varor eller att 

rörelsen bör hålla sig till uttryck som människor redan känner till) befinner sig Fair Trade 

Shop och svensk rättvis handel? Var befinner sig världsbutikerna?
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10. Schysst jul

 

Bild 23-34.
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11. Färgspektrum

Det fanns ett relativt brett spektrum av färger som uppfattades som rättvis handel. En tydlig 

skillnad av pastell kontra betydligt intensivare färger präglade resultatet. 

Icke kommersiell sida                  Mer "neutral" sida                Kommersiell sida

Bild 35.

Till pastellfärgerna hörde jordtoner och gröna nyanser. De intensivare färgerna bestod av 

exempelvis starkt gul, svart, rosa och lila nyanser. Dessa färger representerade den 

kommersiella sidan av rättvis handel, medan pastellfärgerna representerade den icke 

kommersiella. Ett antal färger fanns mellan dessa kategorier och representerade en mer 

"neutral" sida, färger som befann sig i mitten eller på båda sidor om den kommersiella och 

den icke kommersiella sidan.
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