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Executive Summary 

Despite increased sales and a positive attitude among Danish consumers. Fairtrade sales only 

represents one percent of all total grocery sales in Denmark. Thus, there are underlying 

factors that influence unexplained behavior by the average Danish consumers. We can 

potentially grow these markets by understanding and identifying these factors. This thesis 

aims to clarify the factors influencing the Danish consumers' buying intentions in relation to 

Fairtrade along with why a strategic decision by Fairtrade Mærket Danmark (FMD) can be 

made. 

By modifying the Theory of Planned Behavior framework with the results gathered from 

international studies on Fairtrade, a new model for Fairtrade buying intentions was developed. 

Both a qualitative research and a quantitative survey were conducted. The qualitative research 

was designed to pre-confirm my hypotheses, while the quantitative survey was designed to 

confirm the final hypotheses and the results of this study. An online survey consisting of 317 

Danish consumers was conducted and PLS (Partial Least Square) was applied to verify the 

hypotheses. 

Results reveal that there are differences in how these factors influence buying intention 

among Fairtrade consumers and non-fairtrade consumers. Among Fairtrade consumers it was 

found that knowledge had the greatest impact on buying intention followed by concern, 

ethical obligation, self-identity, social norm and shopping inconvenient (as the only 

negatively influenced factor). The main recommendation of this consumer group to FMD is to 

adapt the communication to appeal to the consumers' fundamental values and to increase their 

knowledge.  

Unlike Fairtrade consumer ethical obligation was found to have the greatest impact among 

non-fairtrade consumers followed by concern, price and knowledge. Price was found to be 

the only factor that had a negative influence. One important recommendation of this group is 

to increase the effort at ethical obligation as this has the greatest impact on buying intention 

by appealing to these consumers' emotional and interpersonal aspects in which the consumer 

must be convinced about the premium price and concept. 

Based on the result FMD are achieving both strategic and management-related knowledge on 

how to respond towards the two consumer groups. Communication to each group should 

differ, being that they have different needs and behaviors in regards to Fairtrade consumption. 
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1. Indledning 

Inden for de sidste par år, har forbrugerne i det moderne samfund vist en større interesse for 

social ansvarlige og bæredygtige produkter, såsom økologi og Fairtrade. Dette skyldes dels 

den stigende globalisering, og det, at forbrugerne er blevet mere kritiske og stiller 

spørgsmålstegn ved produkternes frembringelse. Især har først nævnte haft en stor betydning 

for Fairtrade konceptet (Goig, 2007). I takt med, at verden er blevet mere globaliseret, har 

Fairtrade konceptet fået en mere fremtrædende rolle på verdensplan. Det er hovedsageligt i de 

vestlige lande, hvor konceptet har vundet markedsandel. I Europa er England og Schweiz 

blandt de lande, hvor Fairtrade har størst udbredelse. I Danmark går salget til gengæld mere 

trægt, selvom salgstallene fra 2010 viser, at Fairtrade konceptet er ved at få fodfæste blandt de 

danske forbrugere. Salget af Fairtrade-mærkede produkterne har været i stigende vækst siden 

2002, og 2010 var ikke en undtagelse (FMD, 2007). 

I 2010 oplevede Fairtrade-mærkede varer en vækst på 15 % i detailmarkedet og dette skete i 

et marked som faldt 0,3 % i 2010 (CSR Magasinet, 2011). I gennemsnit lægger den danske 

forbruger for 80 kr. Fairtrade-mærkede varer ned i indkøbskurven hvert år. En undersøgelse 

fortaget af Dansk Erhverv (2010) viser, at kendskabsgraden af Fairtrade-mærket blandt den 

danske befolkning er på 70 %. Endvidere konkluderer en anden undersøgelse, at danskerne er 

yderst positive overfor Fairtrade konceptet, idet produkterne bliver fremstillet under etiske 

vilkår, i form af bedre lønninger til producenterne, bedre arbejds- og miljøforhold, hvilket 

dermed giver forbrugerne mulighed for at handle etisk (FDB, 2009). 

Det tyder på, at Fairtrade produkterne er gået fra at være et nichemarked, som sidenhen er 

blevet en trend, båret af en større samfundsinteresse for bæredygtighed og social 

ansvarlighed. Fortsætter denne tendens vil Fairtrade produkterne gå hen og blive mainstream 

på lige fod med de økologiske varer. 
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1.1 Problemstilling 

På trods af Fairtrade produkternes
1
 succes på det danske marked, og den mulige potentielle 

succes der måtte være i fremtiden, kan man stille sig undren over den lille markedsandel 

Fairtrade produkter har på 1 % (Interview Sune, 2011). 

Kendskabsgraden er forholdsvis høj, forbrugerne har en positiv holdning overfor Fairtrade 

produkterne og er samtidig villige til at betale en højere pris, hvilket alt andet lige burde være 

med til at fremme salget af Fairtrade produkterne. Det tyder således på, at der er et gab 

mellem forbrugernes attitude og adfærd.  

I en spørgeundersøgelse foretaget af The Co-operative Group/MORI ”Shopping with Attitude” 

i Storbritannien kunne man konkludere, at 43 % af respondenterne havde valgt ”ensuring a 

fair deal for growers in developning conutries” som en af de vigtigste prioriteter, når det 

gjaldt indkøb af dagligvarer (The Co-operative Group/MORI, 2004). Endvidere svarede 83 % 

af respondenterne, at de var villige til at betale en højere pris, for etiske eller Fairtrade 

produkter. Det viste sig dog, at kun 28,3 % af respondenterne havde købt Fairtrade produkter 

og størstedelen af dem var engangskøb (The Co-operative Group/MORI, 2004). Ligeledes har 

tidligere undersøgelser kunne konkludere et gab mellem attitude og adfærd ved etiske 

produkter (Boulstridge & Carrigan, 2000; Carrigan & Attalla, 2001). Det antages derfor, at 

gabet mellem attitude og adfærd også gør sig gældende på det danske marked. Der må derfor 

ligge nogle ubekendte bagvedliggende faktorer, som påvirker købet af Fairtrade produkter.  

Tidligere undersøgelser af det danske Fairtrade marked, har hovedsagligt bestået i at 

karakterisere forbrugertypen, fastlægge kendskabsgraden og betalingsvilligheden af Fairtrade 

produkterne samt at identificere hvilke faktorer forbrugerne vægter mest ved købet (Dansk 

Erhverv, 2010; FDB, 2009). Til trods for de fundne faktorer fra de danske undersøgelser, er 

disse faktorer aldrig blevet empirisk analyseret, for at forklare sammenhængen ift. attituden 

og købsadfærden. 

I udenlandske undersøgelser fra Belgien af Pelsmacker & Jannsens (2006) og Storbritannien 

af Shaw & Shiu (2000), har man bl.a. fundet frem til, at faktorer som; tilgængelighed, pris, 

viden, selvidentitet, etisk forpligtigelse og information, har haft indflydelse på attituden og 

købsadfærden af Fairtrade produkter.  

                                                           
1
 Ordet Fairtrade produkter (Fairtrade) vil i denne opgave henvise til mærkeordningen og de produkter, som 

bærer mærket. 
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Aktørerne på den danske Fairtrade marked ved således ikke hvilke faktorer, som har størst 

indflydelse på forbrugerens købsadfærd af Fairtrade produkter, og hvordan disse 

sammenhænge er. 

Jeg vil derfor med særlig udgangspunkt i ovennævnte undersøgelser af Pelsmacker & 

Jannsens (2006) og Shaw & Shiu (2000) se om forholdene også gør sig gældende på det 

danske marked.  

 

Viden som genereres fra afhandlingen vil hovedsagelig have interesse for de aktører der 

ønsker at fremme udbredelsen af Fairtrade produkter på det danske marked. Derfor ses det, at 

mærkeordningsorganisationen, Fairtrade Mærket Danmark (herefter FMD) såvel som 

detaillisterne og importørerne vil kunne have gavn af afhandlingens resultater.  

Navnlig FMD betragtes som værende en væsentlig aktør på det danske Fairtrade marked, idet 

de udover at varetage mærkningen af produkter, som lever op til Fairtrade kravene, også 

arbejder på at fremme produkternes udbredelse, ved at informere om mærkeordningen samt at 

øge produkternes tilgængelighed på markedet (FMD, 2011). 

FMD prøver således igennem deres tilstedeværelse at oplyse forbrugerne om Fairtrade 

produkterne samtidig med, at de i et tæt samarbejde med detailbranchen prøver at øge 

produktsortimentet hos detaillisterne. Derfor ses FMD som bindeleddet mellem forbrugerne 

og detailbranchen. På denne baggrund har jeg valgt at udarbejde min anbefaling til FMD. 

 

1.2 Problemformuleringen 

I henhold til ovenstående problemstilling har jeg valgt at formulere afhandlingens 

problemformulering på følgende vis: 

 

 

 

 

Yderligere opstilles fem underspørgsmål, som skal være med til at danne rammen for 

besvarelsen af problemformuleringen. 

For det første er det vigtigt, at få en forståelse af Fairtrade konceptet og organisationen samt 

et overblik af markedet i Danmark.  

 Hvad er Fairtrade? 

 Hvordan ser det danske Fairtrade markedet ud? 

”Hvilke faktorer påvirker forbrugernes købsintention af Fairtrade-mærkede 

produkter, og hvordan kan denne viden bruges strategisk af Fairtrade Mærket 

Danmark?”  
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For det andet er det yderst relevant at se hvad der motiverer forbrugerne, eftersom der ikke 

eksisterer lignende undersøgelser af de danske forbrugere. Ved at analysere hvilke driver og 

barriere der indgår ved forbrugernes køb af Fairtrade produkter, herunder hvorvidt disse 

faktorer varierer, opnås en viden om hvorledes ressourcerne kan udnyttes mest optimalt. 

Derved kan anbefalingen give FMD en mere præcis indsigt i hvor de skal gøre en ekstra 

indsats og hvad den forventede effekt måtte være. FMD opnår dermed en bedre prioritering af 

deres ressourcer, hvoraf de kan foretage mere konsekvente strategiske initiativer. 

 Hvad motiverer forbrugerne, herunder hvilke driver og barrierer indgår der? 

 Hvordan varierer faktorerne blandt forbrugerne? 

 Hvordan opnår Fairtrade Mærket Danmark en bedre mulighed for at fremme 

udbredelsen af Fairtrade produkter på det danske marked? 

 

1.3 Afgrænsning 

Da hensigten med afhandlingen er at afgøre, hvorvidt udvalgte faktorer påvirker forbrugernes 

købsintentionen ift. Fairtrade produkter, vil tilgangen ske ud fra et forbrugerperspektiv. Dette 

betyder, at begreber som Corporate Social Responsibility (CSR) ikke bliver berørt, da dette er 

virksomhedsorienteret i form af strategisk profilering.  

Ligeledes afholder jeg mig fra at undersøge, hvorvidt Fairtrade konceptet har den ønskede 

effekt hos producenterne og bønderne i den tredje verden. Derfor undersøges det ikke, om de 

anvendte internationale standarder for Fairtrade mærkeordningen er fyldestgørende og om 

producenterne og bønderne i udviklingslandende bliver tilgodeset. Ydermere undlades en 

diskussion af Fairtrade konceptet set i et verdensøkonomisk perspektiv samt den kritik der 

måtte være af konceptet. 

Alt andet lige må det antages, at der er forskelle mellem forbrugere som ikke køber Fairtrade 

og forbrugere som køber Fairtrade. Derfor vil afhandlingen primært fokusere på forbrugere 

som køber Fairtrade, hvorfor hypoteserne opstilles med udgangspunkt i disse forbrugere. 

Eftersom det antages, at der er forskelle mellem de to forbrugergrupper vil det ligeledes være 

interessant at se, hvori forskellene består.  

Afhandlingen tager udgangspunkt i det danske marked, men udenlandske markeder medtages, 

hvis det findes relevant. Overordnet set tager afhandlingen udgangspunkt i det internationale 

Fairtrade mærkeordning. Dog afgrænser jeg mig ikke fra at skelne mellem de forskellige 

Fairtrade produkter, som forhandles i de danske dagligvarebutikker og specialbutikker, 

hvorfor der ses et overordnet billede i markedsbeskrivelsen. Dette er hovedsagligt fødevarer, 
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men også tekstiler og hudplejeprodukter. I forhold til det endelige spørgeskema vil der tages 

udgangspunkt i forbrugernes dagligvareindkøb, hvilket betyder, at det hovedsageligt vil bestå 

af produkter som forhandles i detailkæder. I dette tilfælde vil det være dagligvarer, såsom 

kaffe, bananer, chokolade, m.m. Grunden til denne afgrænsning skyldes, at det ofte er i 

detailbutikkerne forbrugerne køber og skaber kendskab til det internationale Fairtrade-mærke. 

Ydermere står dagligvaresalget af Fairtrade produkter for den største andel af markedsandelen 

på det danske marked.  

Endvidere ses der også på andre etiske produkter, mærker og emner i det omfang det er 

relevant, da dette kan være med til at kaste lys over forbrugernes adfærd og problemstillingen. 

 

1.4 Struktur 

For at give et overblik over afhandlingen præsenteres afhandlingens struktur, hvorfor de 

enkelte kapitler vil blive kort beskrevet jf. Bilag 1. I Kapitel 1 vil afhandlingens 

problemstilling blive præsenteret, hvilket danner grundlag for den endelige 

problemformulering afhandlingen tager afsæt i. Kapitel 2 vil omhandle Fairtrade konceptet, 

herunder hvordan Den Internationale Fairtrade Organisation (FLO) og FMD opererer samt 

hvilken rolle disse har. Ydermere vil det danske Fairtrade marked blive beskrevet. I kapital 3 

redegøres de teoretiske overvejelser i relation til at opstille en teoretisk referenceramme, 

hvilket danner grundlaget for undersøgelsen. I relation til den valgte teoretiske 

referenceramme udvides denne til også at indeholde andre potentielle faktorer. I kapitel 4 og 5 

præsenteres metodeovervejelserne i relation til, hvilken kombination af metoder, der egner sig 

bedst til at besvare problemformuleringen, hvorfor den kvalitative og kvantitative metode 

inddrages. I kapital 4 præsenteres således resultaterne fra de kvalitative interviews samt den 

endelige teoretiske model. Kapitel 5 omhandler dataanalysen af de indsamlede empiriske data 

fra spørgeskemaet, hvorved de opstillede hypoteser testes. I kapitel 6 analyseres og diskuteres 

resultaternes implikationer ift. de opstillede hypoteser og strategiske anbefalinger. Herefter vil 

der i kapitel 7 blive en kort gennemgang af analysen og anbefalingerne ift. non-fairtrade 

forbrugerne.  
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1.5 Metode 

I dette afsnit vil jeg redegøre for afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang, da dette danner 

baggrund for udarbejdelsen af opgavens undersøgelsesdesign og valg af 

dataindsamlingsmetoder. Yderligere vil der være en kort præsentation af de valgte primære og 

sekundære data.  

1.5.1 Videnskabsteori 

Videnskabsteorien er spørgsmålet om hvordan vi vælger at erkende virkeligheden. Den er 

med til at forklare hvornår viden er anvendelig og relevant ift. den virkelighed, som den 

videnskabelige erkendelse skal operere i. Hver videnskabsteoretisk tilgang er kendetegnet ved 

hvordan den forholder sig til tre centrale begreber; det ontologiske, epistemologiske og 

metodologiske. 

Ved forskning af markedsføring har især den positivistiske og interpretivistiske tilgang været 

dominerende. De to tilgange kan ses som værende modstykker til hinanden (Malhotra & 

Birks, 2007). Positivismen lægger vægt på, at ethvert forhold i naturen skal beskrives og 

forklares gennem årsagsforklaringer ud fra en grundig metodisk dataindsamling (Birkler, 

2005). Derfor anses det, at den naturvidenskabelige erkendelse er den eneste videnskabelig 

erkendelse der findes. På baggrund af den metodiske dataindsamling opnås såkaldte hårde 

facts, som medfører objektivitet, målbarhed og verificerbarhed af viden som genereres. 

Positivismen bygger således på kvantitative metoder, hvorfor forholdet mellem teori og 

forskning er, at forskningen skal teste hypoteser og derigennem danne basis for 

lovmæssighed, som forbinder årsag og virkning. Denne fremgangsmåde betegnes som den 

hypotetiske deduktive metode (Birkler, 2005). 

I modsætning til positivismen mener interpretivismen ikke, at sand viden kan opnås, da det vil 

være påvirket af forskerens subjektivitet. Endvidere prøver interpretivismen modsat 

positivismen at forstå en given problemstilling, og ikke blot at forklare. Grundet 

subjektiviteten forsøger interpretivismen ikke at generalisere på baggrund af hypoteser, men 

igennem enkelte kvalitative cases, hvorfor resultatet ikke vil være repræsentativt (Malhotra & 

Birks, 2007). Den interpretivistiske metode er derfor kendetegnet ved bl.a. kvalitative 

interviews, hvorfor fremgangsmåden er induktiv. Dermed holder forskeren på forhånd ikke 

fast ved en teoretisk ramme (Malhotra & Birks, 2007). Dette betyder, at forståelsen kan vokse 

frem og ny viden genereres, efterhånden som problemstillingen undersøges (Sohlberg, 2004). 
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I afhandlingen vælges der en mere positivistisk tilgang, da problemstillingen tager 

udgangspunkt i allerede eksisterende teori og udenlandske undersøgelser af Fairtrade 

produkter. Jeg forsøger således ikke på at frembringe en ny teoretisk perspektiv på baggrund 

af undersøgelsen, men blot at undersøge om forholdene også gør sig gældende på det danske 

marked, herunder forklare sammenhængene mellem de enkelte faktorer. Af den grund 

opstilles der hypoteser, som falsificeres eller verificeres ud fra den kvantitative 

dataindsamling. Ved at inddrage den positivistiske tilgang opnås der også en vis objektivitet 

og repræsentativitet af dataene, som vil blive genereret via. et spørgeskema.  

Den positivistiske tilgang udelukker ikke anvendelsen af kvalitative undersøgelser som 

kvalitative interviews, hvorfor interviews også vil blive benyttet i afhandlingen (Malhotra & 

Birks, 2007). De kvalitative interviews har først og fremmest til formål at skulle præ-bekræfte 

hvorvidt faktorerne fundet i de udenlandske undersøgelser af Pelsmacker & Jannsens (2006) 

og Shaw & Shiu (2000) også eksisterer blandt de danske forbrugere, hvilket dermed også 

giver en indikation af mine opstillede hypoteser. Jeg har således på forhånd lagt mig fast på 

udvalgte aspekter, jeg vil undersøge, dog afholder jeg mig ikke fra ny viden der måtte opstå 

ved interviewene, hvis det findes relevant for problemstillingen. Derfor skal den valgte 

positivistiske tilgang i afhandlingen ses som værende en mere pragmatisk form for 

positivisme (postpositivisme). Dette giver mig mere frihed til at benytte de kvalitative 

metoder til at forstå problemstillingen i mere end én forstand samt hjælpe med at designe 

undersøgelsesdesignet. Ved både at kombinere den kvantitative og kvalitative metode - 

hvilket postpositivismen i højere grad tillader end den strenge form for positivisme - med 

teorien opnås metodetriangulering i en mere naturlig kontekst som muliggør, at 

problemstilling bliver belyst fra flere vinkler (Sohlberg, 2004). Metodetrianguleringen giver 

mulighed for, at de forskellige metoder kan supplere hinanden og giver ny indsigt i 

forståelsen af problemstillingen. 

Ydermere mener jeg ikke, at fuld subjektivitet kan undgås, hvorfor sand viden ikke kan opnås 

selvom den findes derude. Objektiviteten er derfor i min optik det uopnåelige ideal som 

tilstræbes.   

1.5.2 Primære data 

De primære data har til formål at danne grundlag for besvarelsen af den givne problemstilling. 

I afhandlingen udgøres de primære data af både kvantitative og kvalitative data, hvoraf 

hovedvægten er på den kvantitative del.  
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Ved de kvalitative data benyttes særlig den kognitive interviewteknik (den amerikanske 

interviewstil), som primært anvendes til at belyse om adfærden og præ-bekræfte hypoteser 

som allerede er afledt fra andre kilder (Malhotra & Birks, 2007). De kvantitative data udgøres 

af data som indsamles gennem en spørgeskemaundersøgelse. Dette skal være med til at be- 

eller afkræfte de opstillede hypoteser. Derved kan resultatet generaliseres, idet kvantitative 

data modsat kvalitative data går i bredden ved ikke at tage afsæt i enkelte cases, hvorfor det 

giver et repræsentativitetsaspektet (Kvale, 1997). Bearbejdningen af dataene med henblik på 

besvarelse af de opstillede hypoteser gøres på baggrund af analysemetoden Partial Least 

Square (PLS). 

1.5.3 Sekundære data 

Det har ligeledes været nødvendigt at indsamle en lang række materialer som er tilvejebragt 

gennem fagbøger, akademiske artikler, undersøgelser, rapporter m.m. inden for det 

pågældende emneområde. Både danske såvel som udenlandske materialer gør sig aktuelt 

blandt de sekundære data.  Disse har til hensigt at skabe indsigt og forståelse ift. den valgte 

problemstilling. Desuden benyttes relevante internet-sider i det omfang det findes relevant. 

Der bestræbes derfor på at udvælge datagrundlaget således, at forskellige teorier og materialer 

er repræsenteret indenfor emneområdet, for derved at skabe et solidt fundament. 

 

2. Præsentation af Fairtrade 

2.1 Fairtrade-mærket og organisationen 

Initiativet for mærkeordningen opstod i 1986, som konsekvens af en henvendelse fra en 

gruppe mexicanske kaffebønder, til den hollandske udviklingsorganisation Solidaridad. 

Kaffebønderne forklarede, at de hellere ville have handel frem for bistand, hvilket betød, at 

udviklingsstøtten kunne blive overflødig, hvis bønderne kunne få en fair pris for deres 

kaffebønner. Heraf kunne de selv præge udviklingen i den ønskede retning.  

To år efter, i 1988 blev mærkeordningen ”Stichting Max Havelaar” dannet i Holland. Den 

havde til formål at skabe mere lighed og retfærdighed blandt verdens fattigste småbønder i 

udviklingslandene. Mærkeordningen tog navn efter en hollandsk roman, hvor hovedpersonen 

Max Havelaar kæmper for de indonesiske bønders rettigheder i 1800-tallet.  

I dag er 21 forbrugerlande med i ordningen. Alle de nationale kontorer er medlemmer af 

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som er den internationale 
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fællesorganisation for de 21 kontorer på verdensplan.  FLO blev etableret i 1997 for at sikre 

størst mulig gennemsigtighed, effektiv kontrol og ensartede Fairtrade-standarder samt at 

kunne koordinere samarbejdet mellem medlemslandene. 

Ønsker et ko-operativ eller plantage at være med i den certificerede ordningen skal de opfylde 

tre hovedkrav (FMD, 2011). 

 Den ekstra indtægt skal gå til økonomisk, social og miljømæssig udvikling 

 Pengene skal gå direkte til bønderne/arbejderne 

 Fairtrade-mærket må kun bruges på varer, som er produceret under ordningen 

Ikke alle Fairtrade varer er økologiske, men Fairtrade organisationen opfodrer generelt 

småbønderne i kooperativer og plantager til at arbejde hen imod en økologisk produktion. 

Ved at omlægge produktionen til økologisk udbetaler Fairtrade organisantionen en ekstra 

bonus for de økologiske varer. Globalt set er over 30 % af de Fairtrade varer også økologiske. 

I Danmark, hvor der er stor interesse for økologi, er andelen helt oppe på 75 % (FMD, 2011). 

Til trods for, at der er en lang række generelle standarder inden for miljøområdet er økologi 

ikke pålagt. Dette skyldes, at man ville udelukke nogle af de svageste producentgrupper, da 

det koster betydelige mere at blive og være økologisk certificeret, hvorfor nogle af de fattigste 

bønder ikke ville have råd til at betale for mærkningen.  

 

2.2 De grundlæggende Fairtrade principper  

Fairtrade konceptet er bygget op omkring aspekterne; handel og udvikling. Ved at kombinere 

disse to aspekter, benytter Faitrade konceptet verdensmarkedssystemets efterspørgsel og 

udbud til at skabe konkrete fremskidt for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere.  

Tanken bag ideen er, at udviklingen gennem handel skal kombineres med konkrete redskaber.  

hvorfor det kan være med til at styrke bønderne og arbejderne på markedet, hvoraf handlen 

bliver mere fair (FMD, 2011). Denne fremgangsmåde ses som værende mere bæredygtigt, 

idet den sætter producenterne i stand til at forsørge dem selv uden at blive uafhængig. 

Forneden er Fairtrade´s fem grundprincipper listet. Principperne er sammenhængende og har 

en stor påvirkning på hinanden. 

 

1. Økonomisk sikkerhedsnet ved hjælp af minimumpris: Minimumsprisen fungerer som et 

økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af verdensmarkedsprisen falder markant. Minimumprisen 

dækker således producenternes leveomkostninger, produktionsomkostninger og diverse 
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udgifter der er forbundet ved at være Fairtrade registeret, i situationer hvor 

verdensmarkedsprisen ikke kan afdække disse omkostninger. Der hvor det er muligt, springes 

mellemleddet mellem producenter og importører over, hvoraf der i stedet etableres et 

længerevarende partnerskaber mellem producenter i udviklingslandene og aktørerne, såsom 

importører eller butikker, i forbrugerlandene. 

 

2.Bedre arbejdsforhold skridt for skridt : Minimumsprisen er med til at skabe bedre levevilkår 

skridt for skridt, dog er det ikke nok til at kunne nå det overordnede mål som er udvikling 

igennem handel. Derfor modtager bønderne og arbejderne også bonusser som kommer oven i 

minimumsprisen.   

 

3.Investeringer i sociale projekter og bedre produktionsforhold: Bonussen er en fælles pose 

penge genereret ud fra salget af afgrøder fra ko-operativet, som bønderne og arbejderne i 

fællesskab fordeler til en række investeringer såsom socialprojekter, forbedring produktionen 

eller etablering alternative former for produktion.  

 

4.Miljøet skånes så vidt muligt: Som en konsekvens af minimumsprisen og bonusserne opnår 

bønderne og arbejderne bedre leve- og arbejdsvilkår samt en bedre skåning af miljøet.  

Grundet bonusserne kan bønderne og arbejderne investere i mere bæredygtige 

produktionsformer som er mere miljøvenligt, hvilket i visse tilfælde også giver bedre leve- og 

arbejdsvilkår.  

 

5.Producenterne klædes på til at agere på markedet: Selvom minimumpris er et centralt 

princip i Fairtrade konceptet er det dog ikke det altdominerende princip. Bedre handelsvilkår 

og adgang til et mere udviklede marked er mindst lige så væsentlig. Derfor lægger Fairtrade 

konceptet vægt på, at små producenter i Latinamerika, Asien og Afrika får adgang til 

verdensmarkedet samt, at de bliver mere velinformeret om priser og forholdene på 

slutmarkedet. Dette sker bl.a. igennem organisering af ko-operativer, uddannelse, støtte og 

vidensdeling (FMD, 2011). Derved bliver bønderne og arbejdernes bedre rustet til at kunne 

agere på markedet, hvorfor samhandlen kan blive mere fair. 
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2.3 Fairtrade Mærket Danmark 

I 1994 blev Max Havelaar stiftet i Danmark af Folkekirken Nødhjælp, Ibis, Mellemfolkeligt 

Samvirke, Ulandsimporten, Arbejderbevægelsens Internationale Forum og WWF 

Verdensnaturfonden (U-landsnyt, 2010). Året efter kom de første Fairtrade produkter på de 

danske hylder, og i 2009 skiftede Hax Havelaar i Danmark navn til Faitrade Mærket 

Danmark. 

FMD er en non-profit-organisation der hverken køber eller sælger Fairtrade produkter, 

hvorfor de ikke har til formål at tjene penge på mærkeordningen. Deres arbejde består i, at 

markedsføre Fairtrade produkter og øge kendskabet til produkterne blandt de danske 

forbrugere. Dette gøres igennem et tæt samarbejde med danske supermarkedskæder, 

licenstagere, importører og leverandører via en professionel kommunikationsindsat samt en 

grundig kontrol af leverandørkæderne. 

FMD´s arbejde er finansieret af Danida og andre fondsmidler, såsom Danske spil, samt af de 

licensafgifter, som virksomheder betaler for brugen af mærket.  

Finansieringen fra Danida anvendes overvejende til oplysnings- og kampagneaktiviteter, 

hvorimod kontrolomkostningerne stort set er finansieret ved hjælp af licensindtægterne. 

FMD er ledet af en ulønnet bestyrelse med ni medlemmer samt af generalsekretær Jens Erik 

Dalgaard. Kontoret har til dagligt otte ansatte, der arbejder med rådgivning af virksomheder, 

markedsføring og kommunikation (FMD, 2011). 

Jf. Bilag 2 illustreres sammenhængen i Fairtrade-systemet, herunder hvilken rolle FMD har i 

forhold de forskellige led i systemet. 

 

2.4 Det danske marked 

Udviklingen på det danske Fairtrade marked har været i vækst siden 2002, hvilket både har 

gjort sig gældende for detailomsætningen og produktsortimentet. 

Detailomsætningen for Fairtrade produkter var på 90. mio. kr. i 2002, hvorefter det har været 

konstant stigende, dog med en lille tilbagegang i 2003. I perioden 2002 – 2005 var væksten 

dog mindre stødt, hvorimod den de efterfølgende år har steget markant. Den estimerede 

detailomsætning for 2009 var på 405.305.703 kr., hvilket er en vækst på 268 % fra 2005 til 

2009. I 2010 steg Fairtrade salget yderligere 15 % ift. 2009, hvorfor detailomsætningen nu har 

rundet 500.000.000. kr. (FMD, 2011). 

De mest solgte Fairtrade produkterne blandt danskerne er kaffe, bananer, chokolade og te, 

hvoraf kaffen fortsat er den mest solgte produktkategori. Desuden sælges der også 
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hudplejeprodukter, fodbold, håndværk og tekstiler som er Fairtrade-mærket. Hvert år kommer 

der nye produktkategorier. 

I dag eksisterer der 56 danske virksomheder som har købt licens til at få deres produkter 

mærket med Fairtrade-mærket sammenlignet med 2005, hvor det blot var 9 (Schou, 2009).  

 

2.4.1 Udbuddet af Fairtrade produkter  

De mange Fairtrade produkter forhandles lige fra specialbutikker til supermarkederne. Blandt 

de største aktører inden for udbuddet af Fairtrade produkter fås hos dagligvarekæderne.  

Den danske detailhandel er domineret af tre aktører; Coop (Kvickly, SuperBrugsen, Irma og 

Fakta), Danske Supermarked (Bilka, Føtex og Netto) og Dagrofa (Superbest) (Bjerrum, 

2010). Dertil kommer de små discountkæder, såsom Rema1000 og LIDL. 

Navnlig Coop deltager aktivt i at støtte aktiviteter, som fremmer et bæredygtigt forbrug, 

hvorfor de har udarbejdet en ansvarlighedsplan som fokuserer på 4 hovedområdet; Miljø og 

økologi, Sundhed, Klima og Etisk handel (FDB, 2009).  

De Fairtrade produkter som står side om side med konventionelle produkter i landets 

supermarkeder, findes også i butikker som udelukkende har specialiseret sig i at sælge 

Fairtrade produkter eller produkter som på anden vis lever op til principperne for Fairtrade. 

Disse betegnes som specialbutikker (Fair Trade butikker), hvor man både kan få dagligvarer 

og håndværk. Der findes 14 Fair Trade butikker og 30 shop-in-shops på landsplan (FMD, 

2011). Ydermere findes der flere helsebutikker som sælger en eller flere Fairtrade produkter.  

I dag findes der også internetbutikker som forhandler alt fra Fairtrade dagligvarer til tøj og 

bolde. 

2.4.2 Prisniveauet på markedet 

FMD er udelukkende en mærkningsordning, og står derfor ikke for salget af de Fairtrade 

produkter i Danmark, hvorfor organisationen ikke har indflydelse på den endelige salgspris i 

de danske butikker. Det er op til den vanlige markedsøkonomiske prisfastsættelse i de 

forskellige led, fra afgrøden bliver solgt til produktet står på de danske butikshylder (FMD, 

2011). Derfor kan Fairtrade produkter både være på samme prisniveau som konventionelle 

produkter eller lidt dyrere eller billigere. På det danske marked ligger prisniveauet for 

Fairtrade produkter som regel 10-20 % højere end konventionelle produkter (Ejstrup, 2009). 
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Det eneste Fairtrade-systemet koncentrerer sig om, når det drejer sig om pengestrømme, er 

udelukkende om, at sørge for, at Fairtrade minimumsprisen og bonussen kommer ud til 

bønderne og arbejderne direkte fra eksportøren eller importøren af produkterne (FMD, 2011). 

2.4.3 De danske forbrugere 

Der er generelt en bred kendskab til Fairtrade-mærket blandt de danske forbrugere. Syv ud af 

10 danskere over 18 år kender til det internationale Fairtrade-mærke, dvs. knap 70 % af den 

danske befolkning over 18 år (Dansk Erhverv, 2010).  Kendskabet er størst blandt den yngre 

aldersgruppe og kvinder generelt. Ligeledes tegner sig det samme mønstre, når det gælder køb 

af Fairtrade. (Dansk Erhverv, 2010).  

Faitrade produkter er mest udbredt og synlig i hovedstadsområdet, hvilket muligvis hænger 

sammen med, at udbuddet er lavere uden for hovedstadsområdet, da efterspørgslen er mindre 

(Forbrugerrådet, 2010). Derudover er køb af Fairtrade produkter også afhængig af individets 

indkomst og ideologiske holdning. Det ses, at jo større husstandsindkomst, desto mere 

udbredt er det at købe Fairtrade (Dansk Erhverv, 2010). Med hensyn til den ideologiske 

holdning, ses det, at vælgere fra den røde blok (S-SF-R-EL) køber mere Faitrade end V-K-O 

vælgerne (blå blok) (Dansk Erhverv, 2010). 

Langt de fleste af de danske forbrugere køber deres Faitrade produkter i supermarkederne.  

77 % af dem, der har købt Fairtrade inden for de seneste tre måneder, har købt det i et 

supermarked, mens knap hver tredje køber Fairtrade i lavprisbutikker og/eller i varehuse. 

Endvidere køber omkring hver fjerde Fairtrade produkter i specialbutikker (Dansk Erhverv, 

2010). Ydermere viser det, at jo ældre man er desto mere tilbøjelig er man til at købe 

Fairtrade produkter i supermarkedet, mens unge i højere grad køber dem i lavprisbutikker og 

specialbutikker. Desuden er det mere udbredt at gå i specialbutikker i hovedstadsområdet, 

hvilket ikke er overraskende, da koncentrationen af denne butikstype er størst i 

hovedstadsområdet. (Dansk Erhverv, 2010). 

Flertallet af de forbrugere, som bevidst køber fødevarer med et etisk mærke, herunder 

Fairtrade, er villige til at betale 10-40 % mere for denne type vare ift. de konventionelle varer 

(Forbrugerrådet, 2010). Til trods for, at de danske forbrugere har en yderst positiv holdning til 

Fairtrade køber langt de fleste kun få eller aldrig bevidst Fairtrade (Forbrugerrådet, 2010). 
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3. Den Teoretiske referenceramme 

I dette afsnit vil afhandlingens teoretiske referenceramme blive præsenteret. Indledningsvist 

vil der først blive beskrevet hvordan en attitude overfor et objekt og en adfærd dannes, samt 

belyse hvori de to ting adskiller sig fra hinanden. Dette ville danne grundlag for valget af den 

teoretiske referenceramme, hvorved Azjen´s ”Theory Of Planned Behavior” vil blive 

beskrevet og diskuteret. Eftersom ”Theory Of Planned Behavior” er en udvidelse af Fishbein 

og Ajzen´s ”Theory of Reasoned Action” vil det være naturligt at have en kort gennemgang af 

”Theory of Reasoned Action”. 

 

3.1 Attitude overfor objekt kontra attitude overfor adfærd 

Når man kigger på attituden kan det betragtes på to forskellige måder; enten som attitude 

overfor et objekt eller attitude overfor en adfærd.   

Attitude overfor et objekt er specielt velegnet til måling af holdninger ift. et produkt/service 

eller et bestemt mærke. Ifølge denne model er forbrugerens attitude til et produkt eller et 

bestemt mærke en funktion af evalueringen af produktspecifikke overbevisninger og/eller 

attributter (Schiffman et al, 2008). Med andre ord, har forbrugerne generelt en positiv attitude 

til mærker eller produkter, hvor de mener, at attributterne dækker deres behov, hvorfor det 

vurderes positivet. Derimod vil forbrugerne vurdere en negativ attitude overfor et produkt 

eller mærke, hvis ikke de føler, at produktet eller mærket lever tilstrækkeligt op til niveauet af 

de ønskede egenskaber eller hvis det har for mange negative eller uønskede egenskaber. 

I modsætning til ”attitude overfor et objekt” er ”attitude overfor en adfærd” designet til at 

fange forbrugerens attitude til at udføre en adfærd ift. objektet end blot selve attituden til 

objektet, hvorfor dette i højere grad svarer til den faktiske adfærd.  Det er derfor vigtigt, at 

skelne mellem de to attitude modeller, da en positiv attitude overfor Fairtrade ikke 

nødvendigvis udmønter sig i køb. Dette ses bl.a. i afsnit 1.1, hvor det viser sig, at til trods for 

den positive holdning til Fairtrade, er det faktiske salg langt mindre.   

Ved at kigge på forbrugernes holdning til køb af Fairtrade produkter opnås et indblik af 

forbrugernes potentielle adfærd, da dette tager udgangspunkt i deres faktiske intention om at 

købe Fairtrade. Dette virker ligeledes mere logisk, da en forbruger kan have en positiv attitude 

overfor Fairtrade-mærket, men en negativ attitude til at købe Fairtrade produkter, da 

produkterne er dyrere. 
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Derfor vil afhandlingen tage udgangspunkt i adfærdsintentionen, som indikator for den 

faktiske adfærd, hvilket er grunden til, at ´”Theory Of Planned Behavior” benyttes.  

 

3.2 Theory of Reasoned Action  

The Theory of Reasoned Action (TRA) er en adfærdsmodel, som er designet til at forudsige et 

individs viljesbestemte adfærd samt at forstå adfærdens bestemmende faktorer ud fra 

individets intention. Formålet med teorien er derfor ikke kun at forudsige en adfærd, men 

derimod også at forstå og forklare en given adfærd (Ajzen, 1985). 

Teorien bygger på forudsætningen om, at mennesket er rationelt anlagt grundet hensyntagen 

til den tilgængelige information som benyttes, hvorfor de implicit eller eksplicit kan overveje 

konsekvenserne af deres handlinger (Ajzen, 1985). Ydermere antager teorien, at menneskets 

adfærd er viljesbestemte og systematiske. I overensstemmelse med den viljesbestemte adfærd 

postulerer TRA, at et individs intention til at udføre eller ikke udføre en given adfærd er 

bestemmende for handlingen (Ajzen, 1985). Derfor er intentionen om at udføre en handling 

den determinerende faktor bag adfærden. Intentionen til en given adfærd er udledt af to 

faktorer; ”attituden til handlingen” og ”subjektive norm”. Disse to faktorer vil blive beskrevet 

nærmere under afsnit 3.3, hvor Theory Of Planned Behavior modellen præsenteres. 

 

3.3 Theory Of Planned Behavior  

Antagelsen i TRA om, at individet har viljesbestemt kontrol over hvorvidt vedkommende vil 

udføre en handling er blevet kritiseret. Blandt andet hævder Sheppard, Hartwick og Warshaw 

(1988), at forskere ofte er interesseret i situationer, hvor adfærden ikke er under forbrugerens 

kontrol. De mener således, at modellen ikke tager højde for de situationer, hvor indsats 

kræver ekstra viden, evner, ressourcer m.m. for at kunne udføre en adfærd. Sagt med andre 

ord, kan forbrugeren i visse tilfælde ikke have fuldstændig kontrol over alle faktorer 

vedrørende en adfærd, hvilket dermed forhindrer individet i at udføre adfærden til trods af en 

stærk intention. Denne begrænsning er også blevet konstateret af Ajzen selv, som fandt det 

nødvendigt at videreudvikle teorien til også at indeholde adfærd hvorved individet ikke har 

fuldstændig kontrol. Denne ufuldstændige kontrol er inkorporeret i Theory Of Planned 

Behavior (TPB).  I forhold til TRA tilføjer TPB faktoren ”Perceived Behavioral Control” 

(PBC) som en bestemmende faktor for den adfærdsmæssige intention. Det centrale fokus i 

TPB, er som i TRA stadig individets individuelle intention om at udføre en given adfærd. 

Intentionen til en given adfærd stammer fra individets motiverende faktorer. Disse faktorer 
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indikerer hvor meget individet er villig til at afprøve en given adfærd, samt hvor mange 

anstrengelser individet planlægger at bruge for at udføre adfærden (Ajzen, 1991). 

I TRA mente man, at jo stærkere intentionen til en given adfærd er, desto mere sandsynligt er 

det, at adfærden bliver udført såfremt individet er i fuldstændig kontrol dvs. hvis individet kan 

bestemme hvorvidt vedkommende vil udføre eller ikke udføre den pågældende adfærd. I 

modsætning til TPB tager TRA derfor ikke højde for ikke-motiverende faktorer der kan 

påvirke adfærden, dvs. PBC. Derfor kan PBC begrebsliggøres som forbrugerens subjektive 

opfattelse om, i hvor høj grad man føler sig i stand udføre den pågældende adfærd. Dette er 

afhængigt af opfattelsen af, hvilke muligheder og ressourcer man har til rådighed. Muligheder 

skal forstås som tilgængeligheden, mens ressourcer er tid, penge, evner, andres 

samarbejdsvillighed m.m (Ajzen, 1991). 

Viden omkring PBC stammer fra systematiske undersøgelsesprogrammer, som Bandura og 

hans medarbejdere udarbejdede (Bandura, 1977). Undersøgelserne viste, at individets adfærd 

er stærkt influeret af vedkommendes overbevisning (tillid) om hvorvidt vedkommende har 

evnen til at udføre den pågældende adfærd.  

Set i lyset af Fairtrade kan dette eksemplificeres ved, at en forbruger har en yderst positiv 

attitude til Fairtrade produkter efter at have læst en artikel, hvorfor vedkommende beslutter 

sig for at købe Fairtrade produkter ved næste indkøb. Forbrugeren har således en intention om 

at købe Fairtrade produkter, men hvis forbrugerens lokale supermarked ikke forhandler 

Fairtrade, har forbrugeren ikke har mulighed for at kunne købe det.  

 

Figur 1: Theory Of Planned Behavior modellen. Kilde: Ajzens (1991)  

 

I Figur 1 fremgår TPB modellen. Det ses, at modellen fremsætter tre bestemmende faktorer, 

der determinerer intentionen, og dermed adfærden; Attituden, SN og PBC.   
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Attitude henviser til, i hvor høj grad et individ har en positiv eller negative holdning til den 

pågældende adfærd. En forbrugers attitude overfor en given adfærd påvirker derfor 

intentionen, som igen vil påvirke adfærden. Jo mere positiv forbrugerens attitude er, jo mere 

sandsynligt er det, at forbrugeren vil udføre adfærden (Hansen, 2008; Ajzen, 1991).  

Subjektiv norm omhandler personens opfattelse af omgivelsernes normer og forventninger ift. 

en given adfærd. Det vil sige, hvordan forbrugeren tror, de personer som er relevante for 

vedkommende, vil forholde sig til, at han/hun udfører en given adfærd. Den subjektive norm 

indeholder dermed også det opfattede sociale pres for at udføre eller ikke udføre den givne 

adfærd (Ajzen, 1991). 

Perceived Behavioural Control (PBC) er som nævnt for oven, forbrugerens opfattede kontrol 

over egen adfærd. 

Det postuleres ifølge teorien, at adfærden er en funktion af fremtrædende overbevisninger 

(beliefs) der er relevant for adfærden. Forbrugere kan have mange beliefs omkring en given 

adfærd, men kan kun benytte et relativ lille antal overbevisninger på et givent tidspunkt 

(Ajzen 1991). Det er disse overbevisninger (beliefs), der anses for at være fremhersekende 

determinanter for en individs intention og adfærd. Der findes tre slags fremtrædende 

overbevisninger, som hver især er tilknyttet til Attituden, SN og PBC. Der skelnes mellem; 

overbevisninger om de sandsynlige konsekvenser af adfærden (behavioral beliefs) som er 

knyttet til Attituden, overbevisning om forventninger andre har til en (normative beliefs) 

hvilket er knyttet SN, og overbevisninger om tilstedeværelsen af faktorer, der kan bidrage 

eller forhindre udførelsen af adfærden (control beliefs), som er tilknyttet PBC. 

Den matematiske formel af TPB kan skrives på følgende vis, hvor B = en specifik adfærd og 

BI = intention til at foretage en given adfærd: 

 

                             

 

Den specifikke adfærd (B) refererer således til udførelsen af adfærden. I dette tilfælde kunne 

det være tale om at købe Fairtrade. Alt andet lige, kan den faktiske adfærd aldrig være helt lig 

intentionen, da der er flere udefrakommende faktorer, der kan influere forbrugerens adfærd i 

den mellemliggende periode. Dette vil blive uddybet nærmere i afsnit 3.4. 

Intentionen om at foretage en given adfærd (BI), også kaldet intentionen dvs. forbrugerens 

intention om at udføre en handling, er som sagt sammensat af tre faktorer; Attituden, 

Subjektiv Norm (også kaldet social norm) og PBC.  w1, w2 og w3 er vægtene for hver af de tre 
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faktorer. Jo tungere en komponent vejer, relativt set, jo større indflydelse har denne på 

intentionen.  

Som en hovedregel gælder det, at jo mere positive en attitude og subjektive norm er med 

hensyn til en adfærd, og jo større PBC er, desto stærkere vil en persons hensigt om at udføre 

en given adfærd være.  

Den relative betydning af Attitude, SN og PBC i forudsigelsen af intentionen varierer på 

tværs af adfærd og situationer (Ajzen, 1991). I visse tilfælde kan det konstateres, at kun 

Attituden har en signifikant betydning på intentionen, mens det i andre tilfælde både kan være 

Attituden og PBC eller alle tre faktorer, som bidrager til forklaringen af intentionen.  

 

3.4 Relationen mellem intentionen og adfærden 

Ifølge TPB modellen er intentionen mellemleddet til adfærden. Dog er relationen mellem 

intentionen og adfærden ikke altid stabil. Der er en del faktorer der kan være med til at 

influere stabiliteten af styrken mellem intentionen og adfærden. Dette betyder, at selvom 

intentionen til at udføre en given adfærd måtte være positiv eller negativ er der stadig risiko 

for, at intentionen kan ændres over tid.  

Ajzen og Fishbein har bl.a. fundet belæg for, at jo længere tid, der er mellem vurderingen af 

intentionen, og den faktisk adfærd skal udføres, des svagere er korrelationen mellem disse, 

idet der er større sandsynlighed for, at uventede begivenheder indtræffer (Ajzen, 1985).  

Ydermere mener Azjen også, at jo tættere et individ kommer på en given adfærd desto mere 

vil individets negative overbevisninger til den pågældende adfærd, vægte højere end de 

positive overbevisninger. I modsætning til Azjen mener Semmer, at jo tættere man kommer til 

at udføre en given adfærd, jo større sandsynlig ville der være for, at man falder ind i en 

rutineadfærd, til trods for, at man havde andre intentioner (Ajzen, 1985). I dette tilfælde 

kunne man forestille, at forbrugeren har intention om at købe Faitrade produkter ved næste 

indkøb, men ender med at købe de sædvanlige produkter, når handlingen udføres.  

Endvidere kan ny information også være en væsentlig faktor til at intentionen ændres. Dette 

kan medføre, at individets attitude til en given adfærd influeres, hvorfor intentionen revideres 

(Ajzen, 1985). Til at illustrere dette kan det forestilles, at en forbruger som havde intention 

om at købe Fairtrade produkter ville afholde sig fra det, efter at havde læst i en artikel, hvori 

Fairtrade konceptet kritiseres. Som en konsekvens af dette ændrer forbrugeren mening, hvoraf 

hun/han danner nye overbevisninger om konsekvenser ved at købe Fairtrade, hvilket 

resulterer i, at hun/han undlader at købe Fairtrade produkter. 
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Det skal dog bemærkes, at hvorvidt en intention ændres, afhænger af vedkommendes tillid og 

engagement til den givne intention. I ovenstående eksempel, hvor forbrugeren kommer i 

besiddelse af ny information kan forbrugerens tillid og engagement bevirke til, at forbrugeren 

stadig vælger, at købe Fairtrade produkter til trods for kritikken. Som en hovedregel gælder 

det, at jo større tilliden og engagementet er til en intention, desto mindre vil uforventende 

begivenheder, såsom ny information, have betydning for adfærden. Derfor vil korrelationen 

mellem intention og adfærd være stærkere, jo større tilliden og engagementet er. Dette er bl.a. 

blevet konstateret af Sample og Warland (1973) som fandt belæg for, at attitude holdt med 

stor tillid og engagement er bedre til at forklare adfærden end attituder holdt med lav tillid og 

engagement. Ajzen, White og Timko (1982) undersøgte en mere direkte effekt af hvordan 

tillid og engagement kan påvirke relationen mellem intention og adfærd. Som forventet var 

korrelationen stærkest blandt respondenterne som havde en større tillid og engagement til 

deres intention end respondenter som havde en lav tillid og engagement (Ajzen, 1985). 

Herudover varierer folks tilbøjelighed til at ændre intention også fra individ til individ (Ajzen, 

1985).  

 

Det er blevet klarlagt, at der findes mange faktorer som kan influere stabiliteten af relationen 

mellem intention og adfærd. Denne kritik af TPB gælder dog primært, hvis man ser på 

individniveauet, hvorimod det vil blive udjævnet på et aggregeret intentionsniveau. Grundet 

det aggregerede intentionsniveau vil uoverensstemmelser på individniveau blive opvejet og 

dermed ikke influere udfaldet (Ajzen, 1985). Det aggregerede intentionsniveau er således 

mere stabilt end individniveauet.  

Derfor har Theory of Planned Behavior været anvendt og valideret i et stort antal 

undersøgelser, hvori forbrugerens intention og adfærd ønskes undersøgt. Blandt de mange 

undersøgelser, hvor intentionen ønskede undersøgt, kan nævnes; intention om køb af 

dagligvarer over internettet, finde et job, anvendelse af online bankning m.m. (Hansen, 

2004;Van Ryn & Vinokur 1990; Lee, 2009). Dette indikerer, hvor bredt et spektrum teorien 

favner. Derudover kan TPB både anvendes, når en undersøgelse drejer sig om et overordnet 

emne, og når emnet bliver meget specifikt. I den forbindelse har teorien været anvendt ved 

emner omhandlet etisk adfærd, såsom produktion af gensplejset fødevarer (Sparks et al, 1995) 

og miljømæssige beslutningstagning i det amerikanske metal industri (Flannery & May, 2000) 

samt køb af økologiske og Fairtrade produkter (Tarkiainen & Sundqvist, 2006; Shaw & Shiu, 

2006). Denne fleksibilitet, som teorien indeholder, er en af begrundelserne for at vælge denne 

teori til at undersøge afhandlingens aktuelle problemstilling (Ajzen, 2008 539). 
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Eftersom det kræver, at målingen af en intention skal svare til eller være kompatibel med den 

adfærd, man ønsker at forudsige, skal intentionen derfor vurderes ift. en bestemt 

adfærdskontekst, hvori adfærden skal forekomme (Ajzen & Fishbein, 1977; Azjen 1988). Da 

afhandlingen har til formål at undersøge danske forbrugeres købsintention ift. de mulige 

faktorer, der kan have indflydelse på købet af Fairtrade, er det intentionen om at ”købe 

fairtrade produkter” som forudsiges. Det er derfor intentionen om at ”købe fairtrade 

produkter” der undersøges, og ikke intentionen om at ”købe etiske eller bæredygtige 

produkter” i almindelighed eller intentionen om at ”hjælpe Fairtrade organisationen”.  

Da teorien tidligere er blevet anvendt i undersøgelser af forbrugerens intention og adfærd i 

relation til Fairtrade giver dette grundlag for at kunne anvende disse resultater ift. 

afhandlingen (Shaw & Shiu, 2003,2006; Pelsmacker & Jannsen, 2006). Dette udelukker dog 

ikke anvendelsen af undersøgelser som omhandler andre etiske emner, såsom køb af økologi 

eller gensplejset fødevarer, eller emner vedrørende andre produktkategorier, idet der er en 

række fællestræk hvorfra viden kan genereres.  

 

3.5 Udvidelse af Theory of Planned Behavior 

Til trods for, at TPB har fået udbredt opbakning blandt forskere, argumenteres der stadig for, 

at yderligere faktorer bør inddrages i modellen, idet den bør tilpasses til det specifikke formål.  

Dette skyldes, at TPB modellen fokuserer på individets egennytte, hvilket giver en mere 

begrænset betragtning af den etisk orienterede forbruger. Derfor har forskere bl.a. 

argumenteret for, at faktorer som moral/etisk forpligtelse bør tilføjes TPB modellen (Eagly 

and Chaiken, 1993), hvoraf korrektheden om at udføre en given adfærd kommer til udtrykt i 

forbrugernes personlige overbevisninger. Denne moralske/etiske forpligtelse kan være en 

signifikant influerende faktor på intentionen, eftersom man har kunnet konstatere, at 

tilføjelsen af faktoren bidrager til en forbedring af forklaringsgraden på intentionen (Gorsuch 

& Ortberg, 1983; Beck & Ajzen). Ligeledes foreslås det, at selvidentitet inkorporeres som 

faktor i TPB modellen (Sparks and Shepherd, 1992).    

Ved at inkorporere moral/etisk forpligtigelse og selvidentitet opnås en mere social og 

samfundsmæssig kontekst, hvorfor adfærden ikke er rent individ orienteret. Dette er særligt 

relevant i situationer, hvor man gerne vil undersøge forbrugernes etiske adfærd, såsom køb af 

Fairtrade produkter.   
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Selv er Ajzen ikke afvisende for muligheden om at inddrage nye faktorer til modellen, idet 

han i artiklen ”The Theory Of Planned Behavior” (1991) skriver; ”The Theory of Planned 

Behavior is, in principle, open to the inclusion of additional predictors if it can be shown that 

they capture a significant proportion of the variance in intention or behavior after the 

theory’s current variables have been taken into account” (Ajzen 1991 s.199) 

Eftersom TPB er en udvidelse af TRA er det naturligt, at modellen er åben for nye tilføjelser, 

som kan være med til at bidrage til forklaringen af intentionen.   

 

Shaw og Shiu (2000) var blandt de første forskere, som valgte at inkorporere etisk forpligtelse 

og selvidentitet som determinerende faktorer for købsintentionen i den originale TPB model i 

forbindelse med Fairtrade jf. Bilag 3. Deres resultater viste, at der var en signifikant 

forbedring af forklaringen af intentionen ved at tilføje etisk forpligtelse og selvidentitet.   

I modsætning til Shaw & Shiu vælger, Pelsmacker & Jannsen (2006) ikke specifik at opstille 

deres model ud fra TPB modellen, da de mener, at andre faktorer som ikke fremgår i TBP bør 

undersøges, idet de kan identificeres som relevante determinerende faktorer ved etisk 

købsadfærd jf. Bilag 4. De mener, at især to kategorier af relevante faktorer kan identificeres; 

information med hensyn til Fairtrade og produkt-relaterede faktorer. Der er dog en 

tilnærmelsesvis lighed mellem Pelsmacker & Jannsen´s model og TPB modellen, idet de bl.a. 

vælger at undersøge den generelle attitude til Fairtrade (concern/speticsme) og den produkt-

specifikke attitude (prisen, bekvemmeligheden). Den generelle attitude til Fairtrade kan 

sammenlignes med attituden i TPB modellen, hvorimod prisen og bekvemmeligheden som er 

konstruerede i den produkt-specifikke attitude kan sammenlignes med PBC, eftersom 

forbrugeren kan opfatte, det som værende dyrt eller svært at købe Fairtrade. 

 

For at kunne besvare afhandlingens problemformulering finder jeg det nødvendigt, at udvide 

TPB modellen ved at inddrage etisk forpligtelse og selvidentitet i henhold til Shaw og Shui´s 

resultater samt faktorerne fundet i Pelsmacker & Jannsens undersøgelse. Den udvidede model 

fremgår i Figur 2. 
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Figur 2: Afhandlingens teoretiske model. Kilde: Ved egen tilvirkning  

 

3.6 De enkelte variable – drivkræfterne bag købsintentionen 

Som det illustreres i Figur 4, er den udvidet TBP model i forhold Ajzens oprindelige model 

blevet suppleret med etisk forpligtelse, selvidentitet, mængden og kvaliteten af information. 

Herudover er attitude og PBC blevet konstrueret ud fra underfaktorer.  

I dette afsnit vil der således blive redegjort for de enkelte variable samt en diskussion heraf. 

Endvidere vil der blive opstillet hypoteser samt tilhørende spørgsmål, jf. Bilag 5. 

 

3.6.1 Selvidentitet 

Parallelt med samfundets udvikling har nutidens forbrugere ligeledes gennemgået en 

forandring. Forbrugernes forandring kan siges at være et afpræg af samfundets udvikling.   

Det har været diskuteret blandt mange teoretikere, hvor i samfundet vi befinder os og hvad 

denne skal betegnes (Lipsovetsky, 2005; Kongsholm, 2007; Jensen 2006). Ifølge Lipovetsky 

befinder samfundet sig i grænsefladen mellem det postmoderne samfund og det 

hypermoderne samfund (Lipovetsky 2005). Derimod mener Jensen (2006), at samfundet 

fortsat befinder sig i det postmoderne, mens Kongsholm (2007) hævder at, samfundet 

befinder sig i det hun betegner som substantialismen, hvor enkelthed, fokusering og mening 

er nøgleordene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vore dages samfund, marked og 

forbrugere i vid udstrækning stadig kan betegnes som værende både postmoderne og 

hypermoderne. Dette skyldes, at det er umuligt at afgøre, hvornår en samfundstilstand afløser 
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en anden, og at de forskellige perioder således altid vil være overlappende. Overgangen 

mellem det postmoderne og hypermoderne samfund kan derfor ikke afvises, hvorfor jeg både 

vælger at beskrive forbrugeren i denne grænseflade. Det skal dog bemærkes, at betegnelsen, 

det postmoderne samfund vil blive anvendt om dagens samfund, da det er svært at fastslå for 

hvor langt i processen samfundet er i det hypermoderne aspekt.   

 

Forbrugeren i det postmoderne samfund forholder sig kritisk til virksomhederne. Dette gælder 

både, når der er tale om virksomhedens produkter og kommunikation. Derfor er det vigtigt for 

nutidens forbrugere at undersøge i dybden, hvordan virksomheden opererer før de træffer en 

beslutning, da købet skal kunne leve op til forbrugernes egne værdier og holdninger. Sagt med 

andre ord vil nutidens forbruger købe sig til en identitet igennem produktet eller 

virksomhedens image, hvilket giver forbrugeren mulighed at kunne realisere sig selv og give 

udtrykt for sine værdier og ønsker igennem forbruget (Lipovetsky 2005). Forbrugeren vælger 

i højere grad produkter og virksomheder ud fra emotionelle værdier, da materielle goder ikke 

er nær så vigtigt. De dyre forbrugsgoder som traditionelt var statusgivende og signalerede en 

vis signalværdi i form af pris og luksus til omverden, er blevet erstattet af at signalere ”de 

rigtige” værdier, hvoraf prisen spiller en mindre væsentlig rolle. Dette kan være grunden til 

den stigende tendens med økologiske varer.   

Forbruget i dag har således ikke kun en funktionel dimension, men derimod også en 

identifikation dimension; hvem er man, hvad står man får og hvilke grupper tilhører man? 

Dette skal være med til at kunne kommunikere et helhedsindtryk af individet til omverden 

(Lewis & Bridger 2000). Derfor søger forbrugerne i højere grad autencitet ved deres køb, 

hvilket betyder, at de kan relatere sig med virksomhedens værdier og holdninger. Heraf vil 

forbrugeren identificere sig med disse aspekter og derfor engageret anskaffe sig produktet 

eller skabe en relation, da det netop understreger individets selvidentitet (Lewis & Bridger 

2000). Med andre ord søger forbrugeren overensstemmelse mellem produktet og sin egen 

selvopfattelse. Derfor vil forbrugeren typisk sammenligne egen selvopfattelse med produktets 

image eller med brugere af produktet (Sirgy, 1982). Et eksempel på dette kunne være, at en 

CBS studerende der ser sig selv som værende en moderne og trendy person, foretrækker et 

bestemt computermærke, f.eks. Mac (Apple), idet det ses som værende trendy og innovativt. 

Det kunne også skyldes, at vedkommende foretrækker Mac, fordi hun ser Mac-brugere som 

værende moderne og trendy. Denne form for sammenligning betegnes self-image congruence, 

som er den subjektive oplevelse forbrugeren får, når et produkts image interagerer med 

forbrugerens egen selvopfattelse (Sirgy 1997). Det skal dog bemærkes, at forbrugerens 
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selvopfattelse findes i mere end en dimension, hvilket både inkluderer actual self, ideal self, 

social self og ideal social self. Actual self referer til, hvordan en person opfatter sig selv, mens 

ideal self refererer til, hvordan en person gerne vil opfatte sig selv. Derimod refererer social 

self sig til, hvordan personen mener andre opfatter vedkommende, mens ideal social self 

refererer til, hvordan personen gerne vil have at andre skal opfatte vedkommende. Dette skal 

bl.a. også ses i sammenhæng med, at forbrugeren ønsker at iscenesætte sig selv. Der kan 

f.eks. være tale om et gab mellem hvordan en person opfatter sig selv, og hvordan personen 

gerne vil opfatte sig selv, dvs. actual self og ideal self, hvilket kan medføre at vedkommende 

køber et bestemt produkt, for netop at mindske gabet. Dermed iscenesætter forbrugeren sig 

selv til at være det personen gerne selv vil opfattes som. 

På baggrund af de fire forskellige selvopfattelsestyper udledes self-image congruence teorien 

(Sirgy, 1986), hvilket er nævnt kort foroven. Overensstemmelse ift. egen 

selvopfattelse/selvidentitet er således en central dimension, når man vil forstå forbrugernes 

købsmæssige adfærd, idet forbrugeren sammenligner egen selvopfattelse med produktets 

image eller brugere af produktet. Sirgy (2000) fremhæver således fire typer self congruence; 

actual self-image congruence, ideal self-image congruence, social self-image congruence og 

ideal social self-image congruence som hver især er afhængig af den pågældende type af 

selvopfattelse (actual self, ideal self, social self og ideal social self). F.eks. er der tale om 

actual self-image congruence, når forbrugerens actual self sammenlignes med produktet 

image. Herudover influerer de forskellige typer af self congruence forbrugerens adfærd 

igennem bestemte motiver, jf. Figur 3. 

 

 

 

 

 

Figur 3. Typer af self-congruence (selv-overensstemmelser) og self-concept motives 

(selvopfattelsesmotiver) kilde: Sirgy (2000) 

 

Actual self-image congruence influerer adfærden gennem Self-consistency motive, idet 

individer er tilbøjelige til at agere i overensstemmelse med deres identitet. Det kan f.eks. 

forestilles, at en bevidst forbruger opfatter sig selv som værende pro-fairtrade, og derfor kun 

køber Fairtrade kaffe. Forbrugeren vil således ikke føle sig tilpas med at skulle købe non-

Self congruence                                                           Self-concept motives 
Actual self-image congruence                                        Self-consistency motive 

Ideal self-image congruence                Self-esteem motive 
Social self-image congruence                  Social consistency motive 
Ideal social self-image congruence          Social approval motive 
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fairtrade kaffe, idet forbrugeren er motiveret til at beskytte egen personlige identitet (Sirgy 

2000).  

Som nævnt, har forbrugeren en ideal opfattelse af sig selv (ideal self-image congruence), og 

ved at realisere denne opfattelse opnår forbrugeren et højere selvværd, self-esteem motive 

(Sirgy 2000). Det kunne f.eks. forestilles, at en forbruger køber Fairtrade produkter, eftersom 

vedkommende gerne vil opfatte sig selv som værende en bevidst forbruger. Endvidere vil en 

person være motiveret til at opretholde en opfattelse, som vedkommende tror andre har om en 

(social consistencty motive), hvilket er motivet bag social self-image congruence. Man vil 

således føle ubehag ved, at skulle handle i modstrid med hvordan man tror andre ser en (Sirgy 

2000).   

Ved at handle i overensstemmelse med hvordan en person gerne vil have, at andre skal se en, 

kan medføre accept, hvorfor man vælger at iscenesætte sig selv. Sagt med andre ord fører 

adfærd, som er i uoverensstemmelse med ideal social self-image til social forkastelse. Derfor 

vil forbrugerne være tilbøjelig til at handle i overensstemmelse med deres ideal social self-

image (hvordan jeg gerne vil have andre ser mig) for at opnå accept fra betydningsfulde 

andre, social approval motive (Sirgy 2000).  Dette gøres for at handle i harmoni til de normer 

eller overfor aktører der måtte være i gruppen. Det samme gør sig gældende ved social 

consistencty motivet. 

En anden måde at anskue selvopfattelse/selvidentitet på, kan gøres med udgangspunkt i 

individets værdier, idet det skaber grundlaget for individets identitetsdannelse. I forhold til 

Fairtrade køb kunne det konstateres, at Fairtrade forbrugere prioriterede værdier som 

”bekymringen af velfærden” og ” interessen for andre” som værende det vigtigste motiver 

(Doran 2008). Dermed adskiller nutidens forbrugere sig fundamentalt fra den hidtil 

forbrugertyper man opererede i den økonomiske forstand, som pr. definition ikke bekymrede 

sig om de videre samfundsmæssige konsekvenser af sit individuelle forbrugsvalg, som 

udelukkende skete med det motiv at maksimere egen nytte (Andersen & Tobiasen 2001). For 

nutidens forbrugere, særligt etiske forbrugere, er det imidlertid netop de aggregerede 

konsekvenser, der er hovedmotivet. Dette kan muligvis være grunden til, at flere danskere 

bl.a. er blevet mere miljøbevidste. 

Etiske forbrugere er generelt kendetegnet ved en større ansvarsfølelse, større bekymring for 

produktsikkerhed og en større tendens til at blive informeret om ingredienser og 

produktionsprocessen samt dennes indvirkning på helbredet og miljøet (Goig, 2007; Crocker 

& Linden, 1998). Derudover tilføjer disse etiske forbrugere forskellige værdier af en mere 

refleksiv karakter, såsom solidaritet, multikulturalisme, respekt for menneskerettigheder og 
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økologi, som vigtige værdier i deres opbygningsproces af deres identitet. Sammen med andre 

initiativer, såsom ansvarlige forbrugerisme, miljøorienteret og bæredygtig udvikling, er 

Fairtrade et godt eksempel på disse alternative måder at handle og leve på (Goig, 2007). 

 

Efter ovenstående diskussion kan jeg konstatere, at selvidentitet er en væsentlig faktor. Blandt 

andet har undersøgelser vist, at selvidentitet kan påvirke købsintention og -adfærden (Sirgy 

1982, Shaw & Shaw 2006, Compeau and Higgins 1995). Ligeledes kunne Solomon (2006) og 

Hawkins (2007) konkludere, at når forbrugeren oplever, at et produkt er i overensstemmelse 

vedkommendes selvopfattelse, er sandsynligheden for, at købsintentionen øges større, end 

hvis forbrugeren oplever en uoverensstemmelse eller en konflikt mellem produktets image og 

selvopfattelsen.  

Argumentet for at inkorporere selvidentitet i TPB modellen skyldes, at når et individ skal tage 

stilling til et vigtigt spørgsmål, som er afgørende for hans selvidentitet, vil vedkommendes 

adfærd justeres. Denne påstand blev støttet af tidligere forskning, som fandt, at etiske 

forbrugere ikke kun identificerede sig med ét etisk spørgsmål, men derimod med en række 

etiske spørgsmål (Shaw og Clarke, 1999). 

Selvidentitet er derfor blevet undersøgt adskillige gange i relation til etiske forbrugere og- 

emner. I forbindelse med en undersøgelse vedrørende genetisk modificerede fødevarer fandt 

Spencer & Townsend (2006) belæg for, at selvidentitet var positiv signifikant bestemmende 

for købsintentionen.  Ligeledes kunne Spark og Shepherd (1992) konstatere, at selvidentitet i 

tilknytning til grønt forbrug, bidrog væsentligt bedre til forklaringsgraden af intentionen end 

de øvrige variabler som indgik i TBP modellen.   

Derudover kunne Shaw og Shui´s (2000) undersøgelse bekræfte, at etiske forbrugere træffer 

etiske forbrugsvalg, eftersom etisk er blevet en vigtig del af deres selvidentitet. Ydermere 

fandt de frem til, at selvidentitet var betydende for forklaringen af købsintentionen af 

Fairtrade produkter.  

Det værdiorienterede forbrug, som er udbredt blandt nutidens forbrugere, som f.eks. i 

forbindelse med Fairtrade produkter, giver forbrugeren mulighed for at se sig selv som 

bevidst forbruger, som tager stilling til omverdenen, hvorved den ønskede identitet opnås. 

Selvidentitet vil således blive inkorporeret i TBP modellen i overensstemmelse med Shaw og 

Shui´s (2000) undersøgelse, hvorfor jeg opstiller følgende hypotese: 

H1: Selvidentitet har en direkte positiv betydning for købsintentionen 
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3.6.2 Etisk forpligtelse 

Som nævnt i ovenstående afsnit 3.6.1 erstatter nutidens forbrugere materielle værdier med 

emotionelle værdier, såsom at gøre noget for andre. Dette hænger muligvis sammen med, at 

nutidens forbruger, i takt med samfundsudviklingen, har fået et større økonomisk 

sikkerhedsnet, hvorfor de to nederste behov i Maslow´s behovspyramiden er dækket, og 

hvorfor de kan fokusere mere på sociale behov og selvrealisering. Ved at købe Fairtrade 

produkter opnås netop denne emotionelle værdi, idet det garanteres, at produkter som 

bananer, kaffe og chokolade m.m. er dyrket under ordentlige arbejdsvilkår i 

udviklingslandene.  

Derfor kan motiverne bag køb af Fairtrade ses som værende positive, idet forbrugerne opnår 

selvtilfredshed i forhold egen selvidentitet og/eller social anerkendelse. Grunden til, at jeg 

ikke mener, at købsmotivet er negativt drevet, skyldes, at negative købsmotiver ofte er 

rationelle, og foretages i håb om at fjerne et problem. Set ift. FCB-modellen ligger Fairtrade 

produkterne over i den emotionelle side jf. Bilag 6. Hvorvidt involveringen er høj eller lav 

varierer fra individ til individ. En etisk forbruger, som primært køber Fairtrade vil alt andet 

lige være mere involveret end en ikke-etisk forbruger. Det kan dog forestilles, at en ikke-etisk 

forbruger vil engagere sig i Fairtrade, grundet social risiko, fordi vedkommende ønsker accept 

fra en bestemt gruppe. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet 3.6.3 vedrørende social 

norm.  

Ifølge sociolog Birthe Landdahl skyldes folks indadvendte søgen efter andre værdier end de 

økonomiske, at man efter mange år med stort fokus på det enkelte individ, selvrealisering og 

flashy ting, er nået til et punkt, hvor man gerne vil gøre noget for andre (24 timer, 2009). 

Landdahls synspunkt med hensyn til, at forbrugerne gerne vil hjælpe andre stemmer overens 

med Doran´s (2008) undersøgelse som kunne påvise, at Fairtrade forbrugere vægtede 

”bekymringen af velfærden” og ”interessen for andre” som værende det vigtigste motiver 

(Doran 2008). 

 

På baggrund af diskussionen kan det konstateres, at der i blandt købsmotiverne bag Fairtrade 

produkter skyldes en bekymring af andre, hvorfor jeg finder det væsentligt at undersøge etiske 

bekymringer i TBP sammenhæng. 

Dog har etiske forbrugeres betænkeligheder ofte været forsømt i tidligere undersøgelser 

vedrørende etiske og moralske opførelser. De få undtagelser, hvor man har undersøgt etik og 
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moral har været med fokus på områder som snyd, butikstyveri og bloddonation (Pomazal & 

Jaccard, 1976; Beck & Ajzen, 1991).  

Etiske spørgsmål kan således bidrage væsentligt til forståelsen af kompleksiteten af 

forbrugernes beslutninger, hvilket understreger behovet for en bedre forståelse af dette 

område. Dette medførte, at Shaw og Shui (2000, 2002, 2006) undersøgte adfærden i en etisk 

sammenhæng ved at kigge på Fairtrade forbrugere. Shaw og Shui tilføjede etiske forpligtelse 

som determinerende faktor for købsintentionen i TBP modellen, hvoraf de kunne konkludere, 

at udover en forbedret forklaringsgrad, var den også signifikant bestemmende for 

købsintentionen.  

Derfor vil jeg i overensstemmelse med Shaw og Shui´s undersøgelse (2000) tilføjede etisk 

forpligtelse i min TBP model, hvorfor følgende hypotese kan opstilles: 

H2: Etisk forpligtelse har en direkte positiv betydning på købsintentionen 

 

3.6.3 Social Norm 

Den sociale norm, også kaldet den subjektive norm, refererer til, hvorledes forbrugeren bliver 

influeret af andre personer, i relation til en given adfærd. (Fishbein & Ajzen, 1980). Det vil 

sige, hvorvidt personer i forbrugerens referencegrupper vil synes, det er en god idé, at 

forbrugeren udfører en given adfærd. Dermed er den sociale norm bestemt af forbrugerens 

normative beliefs og forbrugerens egen motivation til at efterleve det opfattede sociale pres.  

 

Som beskrevet i afsnit 3.6.1 kunne det konstateres, at forbrugere bl.a. iscenesætter sig selv 

overfor andre. Forbrugeren kan således have flere identiteter afhængig af den sociale kontekst 

eller situation (Evans, Jamal & Foxall, 2009). Dette skyldes, at forbrugeren gerne vil 

accepteres af grupper eller personer vedkommende finder relevante. Ligeledes kan disse 

grupper eller personer influere forbrugeren i relation til en given adfærd, idet vedkommende 

vil forholde sig til hvorvidt de relevante grupper eller personer ser adfærden som acceptabelt. 

Grupper eller personer som kan influere forbrugernes adfærd kaldes for referencegrupper. 

Som hovedregel siges det, at jo mere betydningsfuldt referencegruppen er, desto mere 

sandsynligt vil det være, at adfærden vil blive påvirket af referencegruppen (Evans, Jamal & 

Foxall, 2009). 

Forbrugerne har således en række forskellige referencegrupper, som har forskellige 

betydninger for den enkelte forbruger. Der skelnes mellem tre typer referencegruppe; 

aspirational, associative og dissociative (Evans, Jamal & Foxall, 2009).  
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Associative er personer vi er jævnbyrdige og interagerer os med, såsom familie, venner, 

naboer og kollegaer. Derfor kan associative betragtes som den primære referencegruppe, da 

den omfatter personer, forbrugeren kommer i direkte interaktion med. 

Aspirational kan deles op i enten anticipatory aspirational, dvs. forventning om medlemskab 

i fremtiden, og symbolic aspirational, dvs. hvor der er meget lille sandsynlighed for 

medlemskab til trods for en stærk tilknytning til gruppens normer og adfærd. Med andre ord 

er aspirational, personer vi gerne vil sammenligne os med og ønsker at tilhøre. Derfor kan 

denne referencegruppe ses som værende sekundær, da den er karakteriseret ved, at 

forbrugeren har en meget lille eller ingen form for interaktion med disse personer. 

Derimod er der tale om dissociative referencegruppe, når det enkelte individ bevidst prøver at 

undgå at adoptere adfærd, overbevisninger og værdier fra referencegruppen som sin egne. 

Derfor kan dissociative ses som værende personer, man ikke ønsker at blive som eller have en 

tilknytning dertil.  

Referencegruppernes indflydelse kan komme til udtryk på tre forskellige måder; information, 

normative og value expressive (Park & Lessig, 1977). For det første sigter forbrugere ofte 

mod at søge informationer, for at kunne være i stand til at træffe beslutninger. Derfor kan en 

indflydelse komme på baggrund af information. Dette er typisk, når en forbruger overvejer at 

købe et nyt produkt, og derfor søger om information omkring produktet blandt familie, 

venner, eksperter m.m.  

For det andet kan en indflydelse også være i form af normative indflydelse, som vedrører 

graden af overensstemmelse med adfærden og normer i en gruppe forbrugeren ønsker at 

identificere sig med. Eksempelvis kan det forestilles, at en forbruger vælger at købe et 

bestemt brand f.eks. Fairtrade produkter, fordi vedkommende ønsker at imødekomme evt. 

forventninger fra andre. Derved sker købet, idet forbrugeren har et incitament i at mindske 

den sociale risiko.  

For det tredje kan indflydelsen også ske ud fra value expressive indflydelse, hvilket vil sige, 

at forbrugeren f.eks. køber et mærke, som vedkommende mener, vil forøge hans image blandt 

andre i gruppen, idet mærket udtrykker gruppens værdier, norm eller adfærd og/eller livsstil.   

Den normative og value expressive indflydelse stemmer således overens med motiverne bag 

socials self-image congruence og ideal social self-image congruence (Sirgy 2000), da 

forbrugerne handler i overensstemmelse med deres sociale gruppe, for opnå social 

anerkendelse, jf. afsnit 3.6.1. 

Det skal dog bemærkes, at referencegrupperne indflydelse afhænger af hvilken slags produkt 

kategori eller mærke der er tale om; offentlig luksusforbrug, privat luksusforbrug, offentlig 
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nødvendighedsforbrug eller privat nødvendighedsforbrug (Bearden & Etzel, 1982). Et 

produkt/mærke siges at være offentligt forbrug, i det tilfælde hvor andre nemt eller uden 

vanskelighed kan identificere, at man har produktet/mærket. Derimod er et produkt/mærke 

privatforbrug, når det bruges i hjemmet på sådan en måde, at andre - medundtaget for ens 

nærmeste familie - ikke er klar over det. 

Da Fairtrade produkter, herunder hovedsageligt dagligvarer, ofte forbruges i de sociale 

sammenhænge, såsom måltider, middage, fester m. m, og derfor overvejende foregår i 

forbrugerens hjem, kan disse produkter betegnes som privat luksusforbrug eftersom de også 

er dyrere konventionelle produkter og har tilknyttet en emotionel værdi. Idet der er tale om et 

privat luksusforbrug vil forbrugerens referencegruppe have en yderst stærk indflydelse på 

selve produktet, da forbrugeren vil have den opfattelse af, at alle i referencegruppen køber 

fairtrade, hvorfor han selv må købe det (Bearden & Etzel, 1982). Hvilket Fairtrade mærke 

forbrugeren køber er underordnet såfremt produktet er Fairtrade certificeret. Derfor vil 

referencegruppens indflydelse på hvilket mærke der købes være svagt, fordi produktet 

benyttes i hjemmet (Bearden & Etzel, 1982). 

Fairtrade produkter forbruges dermed oftest i den mere private sfære end i den offentlige 

sfære (Bearden & Etzel, 1982), hvilket betyder, at det hovedsageligt vil være forbrugerens 

nærmeste omgangskreds der vil se produkterne og eventuelt deres emballering. Derfor vil 

fokus i denne undersøgelse være på de primære referencegrupper.  

 

Det kan derfor fastslås, at referencegruppe er en yderst væsentlig faktor at tage i betragtning, 

idet forbrugerens referencegrupper kan influere forbrugerens køb, og dermed valget af 

produkter ift. forbrugerens beslutningsproces. Med andre ord kan social norm (SN) påvirke 

forbrugernes købsintention af Fairtrade produkter.  

Flere studier har påvist, at SN kan have en indflydelse på forbrugernes købsintentionen.  

Tarkiainen & Sundqvist´s (2005) resultater viser, at forbrugernes ønske om at købe 

økologiske fødevarer kan forudsiges ved SN. Ligeledes har SN vist at have en indflydelse på 

købsintentionen ved køb af genetisk modificerede fødevarer samt køb af dagligvarer over 

internettet (Spence & Townsend, 2006; Hansen 2004). 

Det er ikke alene indenfor fødevare kategorien, hvor SN har vist sig at være signifikant for 

intentionen. Dette gør sig bl.a. også gældende ved digital musik service (Kwong & Park, 

2008), mødres intentioner om at vaccinere deres døtre mod HPV (human papillomavirus) 

(Askelson, 2010) og deltagelse i sportsarrangementer (Cunningham & Kwon, 2003). 
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Det ville derfor være interessant at se, om denne sammenhæng også eksisterer i relation til 

køb af Fairtrade, da en påvirkning fra de sociale omgivelser har vist sig gældende på andre 

områder. Dette giver mig anledning til at opstille følgende hypotese: 

H3: Social norm har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen. 

 

3.6.4 Attitude 

Attituden er et af de vigtigste begreber indenfor forbrugeradfærd, idet den anvendes til at 

kunne forstå forbrugerne i forskellige kontekster.  

Selve attituden dannes på baggrund af de overbevisninger vi har til et givent objekt eller 

adfærd. Derved vil vi på forhånd have dannet os forskellige fremtrædende overbevisninger 

(salient beliefs) i form af attributter, afhængig af hvilket objekt eller adfærd der er tale om 

(Ajzen, 1991). Da de attributter, der kommer til at være knyttet til adfærden, allerede er anset 

som positivt eller negativt, vil vi automatisk tilegne os en attitude til adfærden. På denne 

måde lærer vi at favorisere adfærd, som vi mener i høj grad har ønskelige konsekvenser og 

omvendt vil vi ikke tilgodese adfærd vi forbinder med uønskede konsekvenser (Ajzen, 1991). 

Sagt på en anden måde vil et individ, som mener, at konsekvenserne af en given adfærd vil 

medføre et positivt resultat, alt andet lige have en positiv attitude til at udføre den adfærd, 

mens et individ, der mener, at konsekvenserne af at udføre en bestemt adfærd vil føre til 

negative resultater, vil have en negativ attitude til denne (Ajzen, 1985). Dvs. at behavioral 

beliefs er overbevisningen som ligger til grund for individets attitude til en adfærd (Ajzen, 

1985). Behavioral beliefs kan begrebsliggøres som individets overbevisninger om 

konsekvenserne af en særlig given adfærd, hvilket er baseret på den subjektive sandsynlighed 

af hvorvidt adfærden vil producere et givet resultat (Ajzen 1985).  

Set i relation til Fairtrade vil det betyde, at forbrugere som har en positiv attitude til Fairtrade 

alt andet lige vil have en større sandsynlighed for at købe Fairtrade produkter end forbrugerne 

med en negativ attitude. 

 

For at sikre autenticiteten finder nutidens forbrugere det ofte nødvendigt at involvere sig mere 

i produktfremstillingen, for at sikre, at det de køber stemmer overens med deres behov (Lewis 

& Bridger 2000). Dette kommer bl.a. til udtryk i, at en stor del af nutidens forbrugere ændrer 

engagementet, når det gælder dagligvareindkøb. Forbrugeren vil således indlede en intens 

søgen efter produkter, hvis autenticitet ses som en vej til at værne om familiens helbred eller 

opfylde personlige etiske krav, hvoraf spørgsmål som; er disse grøntsager økologiske? 
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hvordan kan jeg vide om disse æg ikke er fra burhøns? er tøjet fremstillet af børnearbejdere? 

bliver stillet (Lewis & Bridger 2000). Dermed har forbrugerne generelt fået en langt mindre 

tillid til, at producenterne og leverandørerne kan levere varer og servicer, som lever op til 

forbrugernes krav og forventninger.    

Informationen er med til at stimulere forbrugernes engagement. Forbrugerne i dagens 

samfund kan hurtigt tilegne sig information igennem informationsteknologi, såsom 

internettet, bøger, magasiner, TV m. m, hvilket har medført, at oplysningen af informationer 

langt mere er udbredt og lettere at få fat i end nogensinde før.  

Informationen bevirker til, at forbrugerne i en vis udstrækning, kan tillade sig at få større 

kontrol ift. sig selv og ikke mindst producenterne og leverandørerne. Dette åbner op for en 

lang række valgmuligheder, hvor beslutningerne kan forbedres og krav stilles til 

producenterne og leverandørerne.    

Viden som forbrugerne genererer ved den tilgængelige information gør, at de bliver mere 

engageret, hvorfor de ofte stiller spørgsmålstegn ved produkternes frembringelse. Dette 

bunder i, at visse forbrugere har mistet tilliden til producenterne og leverandørerne, hvorfor 

de typisk stiller sig skeptiske.  

Det er derfor vigtigt at se den generelle attitude som en konstruktion af både concern og 

skepsis, da teorien bag TBP antager, at forbrugere som har en positiv attitude til Fairtrade, alt 

andet lige vil have en større sandsynlighed for at købe Fairtrade produkter end forbrugerne 

med en negativ attitude. Endvidere har diskussionen omkring forbrugerne i dagens samfund 

vist, at de ofte stiller sig mere skeptiske overfor producenterne og leverandørerne end 

tidligere.   

En undersøgelse foretaget af fødevarecentret MAPP ved Handelshøjskolen i Århus viste bl.a. 

at de danske forbrugere i høj grad er skeptiske overfor fødevarer som er forsynet med diverse 

sundhedsanprisninger (Ritzau, 2008). Derudover har en stor del af de danske forbrugere 

mistet tilliden til de officielle kostråd grundet de mange modstridende historier i medierne 

(Madsen, 2011). Hertil udtaler Dorthe Brogaard Kristensen fra Institut for Marketing & 

Management på Syddansk Universitet; »Det giver en fornemmelse af, at kostrådene skifter 

hele tiden, og det gør forbrugerne skeptiske« (Madsen, 2011) 

 

Adskillige undersøgelser har kunnet påvise, at attituden har en signifikant indflydelse på 

intentionen, både når det gælder etiske såvel som ikke-etiske emner (Hansen 2004; Spence & 

Townsend, 2006; Albraracin et al, 2008; Kwong & Park, 2008)  
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Shaw og Shiu (2002) fandt i deres empiriske model, at både negativ og 

positiv attitude havde en betydelig påvirkning på købsintentionen, ved køb af Fairtrade 

dagligvarer. Ligeledes kunne Pelsmaker og Janssens (2006) på baggrund af kvalitative data 

konstatere, at de fleste respondenter generelt havde en meget positiv attitude til Fairtrade, men 

at der også eksisterede en betydelig skepsis, som påvirkede købsadfærden, hvorfor de valgte 

at teste dette empirisk. Resultatet viste, i overensstemmelse med Shaw og Shiu´s undersøgelse 

(2002), at den generelle attitude (concern og skepsis) til Fairtrade havde en stærk indflydelse 

på købsadfærden.  

Derfor vil jeg i overensstemmelse med både Shaw & Shui (2000, 2002) og Pelsmaker og 

Janssens (2006) resultater, inkorporere både den negative og positive komponent i den 

generelle attitude. hvorfor jeg opstiller følgende hypoteser:  

H4: Concern for Fairtrade har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H5: Skepsis for Fairtrade har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen  

 

3.6.5 PBC 

Den sidste determinerende faktor for intentionen i den originale TPB model er PBC 

(Perceived Behavioural Control), som refererer til forbrugerens opfattede kontrol over egen 

adfærd. Dvs. i hvilken grad forbrugeren selv mener at være i stand til at udføre en given 

adfærd (Ajzen 1991).  I dette tilfælde vil det være hvorvidt forbrugeren føler sig i stand til at 

købe Fairtrade produkter. 

Som beskrevet i afsnit 3.3, blev PBC tilføjet som en ekstra faktor ift. TRA, eftersom der ofte 

vil opstå situationer, hvor individet ikke altid har fuld kontrol over den givne adfærd (Ajzen, 

1991).  

Det antages, at PBC bestemmes ud fra den samlede tilgængelighed af control beliefs, hvilket 

refererer til overbevisninger om hvorvidt tilstedeværelsen af faktorer kan lette eller forhindre 

udførelsen af en given adfærd (Ajzen 1991).  

Der kan således fremkomme faktorer, interne såvel som eksterne, som kan være med til at 

forhindre forbrugerens intentioner om at udføre en adfærd. Set i relation til Fairtrade 

produkter kunne pris og tilgængelighed være væsentlige faktorer at undersøge, eftersom de 

kan betragtes som værende barrierer for forbrugerne.  
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3.6.5.1 Pris 

Fairtrade produkter er generelt dyrere end konventionelle produkter, hvilket kan medfører at 

visse forbrugere er mindre tilbøjelig til at købe Fairtrade produkter (Forbrugerrådet, 2010). 

Forbrugerne danner således den overbevisning om, at de ikke har råd til at købe produkterne. 

Dermed har forbrugeren ikke fuldstændig kontrol over købsprocessen, idet vedkommende kan 

have manglende ressourcer i form af penge til at kunne udføre adfærden. Det er bl.a. blevet 

påpeget, at forbrugerne anser etiske produkter som værende dyrt, og at visse forbrugere ikke 

finder begrundelsen for merprisen berettiget (Browne 2000; Roberts 1996).    

Ligeledes viser andre undersøgelser, at prisen er blandt de vigtigste faktorer i forbrugernes 

beslutningsproces, til trods for de etiske problemstillinger der måtte være tilknyttet produktet 

(Iwanow et al, 2005; Lodorfos & Dennis, 2008; Grunert 2003; Dawson et al, 2008; 

Boulstridge and Carrigan, 2000).  

Lodorfos og Dennis (2008) kunne på baggrund af deres undersøgelse om økologisk mad 

konstatere, at forbrugerne er interesseret i at købe økologisk mad, da de mener, at det er 

sundere, smager bedre og generelt er af bedre kvalitet. Dog viste det sig, at prisen bl.a. var en 

betydende barriere for, at interessen kunne realiseres. Derudover kunne en undersøgelse fra 

FDB Analyse (2006) anslå, at ca. 74 % af de danske forbrugere ville købe flere økologiske 

varer, hvis de var billigere, og 55 % ville købe mere økologi, hvis udvalget var større (FDB, 

2006). Dette var omtrent samme periode, hvor økologien for alvor fik fodfæste i de danske 

indkøbskurve. 

Pris i særdeleshed opfattes som en negativ egenskab ved økologiske fødevarer, og dens 

betydning som en barriere for at købe økologisk frugt og grøntsager, er bekræftet i 

adskillelige videnskabelige undersøgelser, hvor forbrugernes villighed til at betale en merpris 

for økologiske m.m. er blevet vurderet (Weaver et al, 1992; Underhill & Figueroa,1996; 

Govindasamy & Italia, 1999; Spence & Townsend, 2006) 

Da prisen på økologiske varer generelt er dyrere end de konventionelle varer, kan prisen 

derfor vise sig at have en betydende indflydelse på forbrugernes købsintention ved Fairtrade 

produkter. 

 

3.6.5.2 Shopping inconvenient  

Til trods for, at produktsortimentet på det danske marked er vokset, er udvalget af Fairtrade 

produkter stadig forholdsvis begrænset sammenlignet med økologiske produkter. 
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Dette medfører bl.a. at Fairtrade produkterne fylder langt mindre på de danske hylder og 

dermed besværliggøre processen for forbrugeren, idet de skal ”lede” efter produkterne.   

Forbrugeren danner således den overbevisning om, at det er svært at købe Fairtrade. Denne 

barriere kan derfor kaldes for shopping inconvenient, eftersom forbrugeren kan opfatte det 

som værende svært og besværligt at få fat i produktet. Jeg har dermed ikke valgt at skelne 

mellem begreberne tilgængelighed og ubekvemmelighed, da jeg mener, at Fairtrade 

produkterne, som ikke er tilgængelige for forbrugeren alt andet lige vil gøre forbrugernes 

købsproces ubekvemmeligt.  

Som ved prisen, er shoppiong inconvenient ligeledes en ekstern barriere, som forbrugeren 

ikke har fuldstændig kontrol over. Forbrugeren kan have en stærk intention om at købe 

Fairtrade produkter, men hvis det lokale supermarked ikke forhandler Fairtrade produkter kan 

forbrugeren ikke købe det.    

Shoppiong inconvenient indflydelse på intentionen er blevet undersøgt i adskillige studier 

inden for forskellige produktkategorier (Shaw & Clarke, 1999; Carrigan & Attalla, 2001; 

Chiang & Dholakia, 2003). Vermeir og Verbeke (2006) som undersøgte bæredygtigt mad 

fandt belæg for, at en lav opfattede tilgængelighed til bæredygtige produkter kunne forklarer 

den lave købsintention, til trods for en positiv attitude. Forbrugere der således mener, at 

bæredygtige produkter er svære at få fat i, vil til trods for en positiv attitude, være mindre 

tilbøjelig til at købe disse produkter. Lignende konklusion kunne Lodorfos og Dennis (2008) 

konstatere ved økologisk mad. De fandt tilgængeligheden som værende en opfattede barrierer 

for forbrugernes købsintention. Derudover kunne de konstatere, at respondenterne var villige 

til at købe flere økologisk fødevarer, såfremt de var tilgængelige i flere butikker (Lodorfos og 

Dennis 2008). Dette understøttes bl.a. af Spence og Townsend (2006), hvis resultater viste, at 

flere forbrugere end tidligere antaget, er mere tilbøjelig til at acceptere genetisk modificerede 

fødevarer, såfremt det blev mere tilgængeligt i Storbritannien. 

 

På baggrund af ovenstående diskussion, kan det derfor antages, at prisen og shopping 

inconvenient ligeledes kunne gøre sig gældende, som en opfattet kontrol over forbrugerens 

egen adfærd (PBC) ved Fairtrade produkter. Forbrugeren kan således opfatte det som værende 

dyrt og/eller besværligt at købe Fairtrade, hvilket medfører, at adfærden ikke udføres. 

Shaw og Clarke (1999) kunne i deres undersøgelse af forbrugernes købsbeslutningstagen i en 

Fairtrade sammenhæng identificere, at attributter som pris, tilgængelighed, bekvemmelighed, 

information og tid kunne ses som værende signifikant for forbrugerens opfattede kontrol. 
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Derudover kunne en undersøgelse foretaget af FDB (2009) vise, at den væsentligste 

begrundelse for ikke at køber Fairtrade produkter, blandt de danske forbrugere, skyldes den 

manglende udbud og synlighed. Følgende hypoteser kan derfor opstilles: 

H6: Pris har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen 

H7: Shopping inconvenient har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen 

 

3.6.6 Information 

Forbrugerne står i dag overfor flere valgmuligheder på konsumentmarkedet end nogensinde 

før. Dette gælder lige fra valg af bank til valg af fødevarer. I særdeleshed er fødevaremarkedet 

blevet et mere kompleks område. I takt med sundhedstrenden, er diverse mærkeordninger 

kommet på markedet for at kunne vejlede og lempe forbrugernes beslutningsproces. Dette har 

bl.a. medført, at der i dag findes over 20 danske og udenlandske mærker, der markerer alt fra 

”økologi” og ”dyrevelfærd” til ”socialt ansvar” (IDA, 2011). Dette er mærker såsom; 

Nøglehullet, Økologimærket, Fairtrade-mærket, Blomsten m.m.   

Grundet markedets ugennemsigtigt har informationsniveauet omkring mærkerne steget 

voldsomt, de seneste år, hvilket har resulteret i, at det er blevet svære for mange forbrugere at 

kunne overskue de forskellige mærkeordninger og sundhedsanprisninger. Kompleksiteten kan 

forklares ud fra nedenstående Figur 4.  

 

Figur 4: Kompleksitetsmodel. Kilde: Hansen (2008)  

 

Figuren er skabt i et forsøg på at skabe en forståelsesramme ift. forbrugernes faktiske adfærd 

af fødevarer og den stigende kompleksitet vedkommende oplever på markedet (Hansen, 

2008b) 
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Y-aksen angiver i hvilket omfang forbrugeren synes, at valget er komplekst. Kompleksiteten 

skal ses ift. hvorvidt forbrugeren forstår de informationer, som vedkommende møder i 

forbindelse med varevalget (Hansen, 2008b). Med andre ord vil det sige, hvorvidt forbrugeren 

er i stand til at omdanne information om til viden. Det skal bemærkes, at forbrugeren vil 

opleve, at kompleksiteten vil stige ved stigende informationsmængder (flere egenskaber), men 

derimod en faldende kompleksitet, hvis forbrugeren får forbedrede kompetencer til at 

omdanne information om til viden (Hansen, 2008b). På figurens x-akse er angivet, hvor 

mange egenskaber forbrugeren evaluerer, når vedkommende skal foretage et varevalg. 

Det som figuren illustrerer, er, at jo mere kompleks det bliver for forbrugeren at træffe en 

beslutning, grundet den stigende mængde af egenskaber der ligeledes skal evalueres, desto 

mere tilbøjelig vil forbrugeren være til udlicitere opgaven til andre. I dette tilfælde hvor det 

vedrører fødevarer, er et godt eksempel; Økologimærket.  

I situation A er forbrugsvalget enkelt, idet der er tale om få forskellige egenskaber forbrugeren 

kan evaluere på, hvorfor varerne opfattes stort set som identiske. Dermed vil prisen i denne 

situation være afgørende for forbrugeren.  

I takt med af forbrugeren får mere information, bliver valget mere kompleks, da antallet af 

egenskaber der skal evalueres på også stiger. Ved denne situation befinder forbrugeren sig i 

situation B. Den stigende informationsmængde fremkommer, hvis forbrugeren mener, at der 

er forskel på produkterne, hvorfor vedkommende ikke kan basere valget ud fra prisen alene, 

men derimod bliver nødt til at tage andre parameter med i betragtning. Forbrugeren tager 

således udgangspunkt i en værdibetragtning, hvor forbrugeren spørger sig selv hvad 

vedkommende reelt får for pengene (Hansen, 2008b). Dette medfører, at valget bliver mere 

kompleks, idet forbrugeren skal tage højde for ny information. Et eksempel på dette er f.eks. 

information i form af varefakta bag på varen.  

Hvorvidt forbrugeren opfatter det som et komplekst valg, afhænger af den enkelte 

forbrugernes kompetencer. I situation B vil visse forbrugere have større kompetencer og 

villighed til at benytte sig af sine kompetencerne til kunne omdanne informationen om til 

viden, mens det for andre vil være svære. Forbrugere med nedsatte kompetencer vil hurtigere 

give op over for store informationsmængder, og vil derfor ende i situation C, hurtigere end 

andre forbrugere (Hansen, 2008b). I situation C er kompleksiteten blevet så høj, at 

forbrugeren ikke længere selv magter at evaluere de enkelte vareegenskaber. Grundet den 

manglende kompetence og kompleksiteten på markedet anvender forbrugerne i stigende grad 

cues som vejledning. Forbrugeren prøver således at reducere risikoen ved f.eks. at kigge på 
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prisen, mærker, reklamer, farver m.m. som en indikator for f.eks. kvaliteten af produktet eller 

servicen (Steenkamp, 1989).  

I situation D er det for alvor blevet uoverskueligt for forbrugeren grundet de mange 

forskellige egenskaber (informationer), produktmærker og sundhedsanprisninger forbrugeren 

bliver stillet overfor. Det er ikke længere nok at kigge på cues, da forbrugeren også ønsker at 

kunne retfærdiggøre sine handlinger igennem produkterne, hvilket øger kompleksiteten 

(Hansen, 2008b). Dermed vælger forbrugerne at udlicitere opgaven ved at anvende de 

forskellige mærkeordninger, som en mental markør til at retfærdiggøre, at man træffer det 

rigtige valg (Hansen, 2008b). Det kunne tænkes, at en forbruger vælger ud fra 

Økologimærket, dels fordi det er let og overskueligt, men også dels fordi man gerne vil 

afspejle de samme værdier.  

Denne kompleksitet kan også ses i forbindelse med Fairtrade produkter. F.eks. vil visse 

forbrugere ikke opleve Fairtrade produkter som værende identiske som konventionelle 

produkter. Derved vil man bl.a. søge ny information omkring Fairtrade, f.eks. finde ud af 

hvad Fairtrade egentlig er, hvordan produkterne bliver produceret, hvilke produkter der 

forhandles osv. Forbrugeren vil derfor befinde sig i situation B, jf. kompleksitetsfiguren. 

Derudover kan det vise sig, at visse forbrugere ikke har ressourcerne eller kompetencerne til 

at kunne omdanne informationen omkring Faitrade om til viden. De vil derfor købe Fairtrade 

ud fra prisen, emballagen eller reklameskiltet, da det måske antyder en vis egenskab; kvalitet, 

miljøvenligt, bæredygtigt produkter m.m. Dermed befinder forbrugeren sig i situation C.  

Ydermere kan det ligeledes tænkes, at visse forbrugere vil kunne befinde sig i situation D 

grundet de mange produktmærker, informationer og sundhedsanprisninger, hvorfor de vælger 

at købe Fairtrade produkter ud fra selve Fairtrade-mærket på emballagerne, og dermed også i 

overensstemmelse med deres værdier.  

 

Information kan derfor både have en positiv og negativt effekt. Den positive effekt bunder i, 

at den kan oplyse forbrugerne omkring Fairtrade, hvorimod den negative effekt bunder i, at 

forbrugeren i forvejen er udsat for et højt informationsstøj i det komplekse 

konsumentmarkedet, og derfor kan for megen information have en uønsket effekt. Set i lyset 

af Fairtrade, kan det betyde, at antallet og kompleksiteten af de mange mærkeordningerne 

Fairtrade-mærket skal konkurrere med, kan forvirre forbrugerne og underminere Fairtrade-

mærkets troværdighed og svække forbrugernes tillid (Nilsson et al, 2004; Teisl et al, 1999). 

Vigtigheden af information er i forbindelse med etisk købsadfærd blevet fremhævet i flere 

undersøgelser (Shaw & Clarke, 1999; Shaw & Shui 2003; Pelsmacker & Janssens, 2006).   
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Shaw og Clarke (1999) udtrykte bl.a. den vigtige rolle information, reklamer og mærker 

havde for dannelsen af holdninger og adfærd. Shaw og Shui (2003) kunne i deres 

undersøgelse anbefale, at man tilføjede information som en dimension i fremtidig 

undersøgelse ved etiske forbrugeres beslutningstagen.  

Dette skyldes, at etiske spørgsmål ofte lider af lav troværdighed, manglende tilgængelige 

information eller forkerte informationer til forbrugerne samt manglende velinformeret 

informationer om de etiske produkter (Carrigan & Attalla, 2001; Maignan & Ferrell, 2004; 

Nilsson et al, 2004; Roberts, 1996; Wessels et al, 1999) 

I visse tilfælde kan kommunikationen af upassende eller utilstrækkelige relevante oplysninger 

være årsagen til, at forbrugerne ikke overbevises til at købe etiske produkter i deres 

beslutningstagen (Carrigan &Attalla, 2001, Titus & Bradford, 1996). 

Derfor kan mængden og kvaliteten af informationen om Fairtrade, som kommunikeres til 

forbrugerne, have en væsentlig effekt på dannelsen af holdningen, og dermed 

købsintentionen.  

Pelsmacker og Janssens (2006) fandt i deres undersøgelse frem til, at forbrugernes opfattelse 

af både kvantiteten og kvaliteten af informationen havde en betydelige samlet positiv effekt 

på købsadfærden. Det havde både en direkte effekt, men også i højere grad en indirekte effekt 

gennem den generelle attitude.   

På baggrund af ovenstående diskussion vil jeg i overensstemmelse med Pelsmacker og 

Janssens (2006) resultater tilføje ”opfattede mængde og kvalitet af information” i min model, 

hvorfor følgende hypoteser kan opstilles: 

H8: Mængden af information har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H9: Kvaliteten af information har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

 

Da forbrugerens salient beliefs kan ændres med tiden vil attituden således ikke være konstant. 

Derfor kan forbrugeren i en mellemliggende periode have nogle oplevelser, der kan være med 

til at påvirke attitudens udgangspunkt.  

Forbrugeren kan eksempelvis have fået nye informationer vedrørende Fairtrade og derved 

have foretaget nye evalueringer af sine beliefs, hvilket kan påvirke attituden, og dermed 

købsintentionen.  

Information kan derfor være med til at bestemme overbevisninger, holdninger og adfærd 

(Shaw & Shui 2002; Pelsmacker & Janssens, 2006). Derfor kan følgende hypoteser også 

opstilles i overensstemmelse med Pelsmacker & Janssens (2006) resultater: 
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H10: Mængden af information har en indirekte positiv indflydelse på købsintentionen 

gennem den generelle attitude 

H11: Kvaliteten af informationen har en indirekte positiv indflydelse på købsintentionen 

gennem den generelle attitude 

 

4. Kvalitativ metode  

Formålet med den kvalitative undersøgelse kan siges at være tosidet. På den ene side er 

formålet med indsamlingen af de kvalitative data først og fremmest at præ-bekræfte de 

opstillede hypoteser fundet gennem den teoretiske referenceramme. På den anden side har 

indsamlingen af de kvalitative data også et eksplorativt formål, eftersom det er med til at 

belyse forbrugernes adfærd, hvorved tilegnelse af ny viden kan forekomme. Den nye viden 

kan bl.a. hjælpe med at identificere nye bagvedliggende faktorer, som i første omgang ikke er 

medtaget i den teoretiske referenceramme.  

Begrundelsen for anvendelse af kvalitative data skyldes, at der ikke eksisterer nogen 

videnskabelig viden omkring danske forbrugeres købsadfærd af Fairtrade produkter, hvorfor 

der tages udgangspunkt i udenlandske undersøgelser. Det kan derfor i første omgang ikke 

antages, at faktorerne, som er fundet betydningsfulde for købsintentionen blandt de 

udenlandske forbrugere, også gør sig gældende blandt de danske forbrugere. Derfor er det 

vigtigt at tale med de danske forbrugere, for at finde frem til de faktorer, der kunne være 

relevante og af afgørende betydning for købsintentionen af Fairtrade produkter. 

  

4.1 Interviewform 

Der findes en række forskellige former for interviews, hvoraf dybde-, ekspert- og 

fokusgruppeinterview er de mest udbredte interviewformer indenfor videnskabelige 

undersøgelser. Hver interviewform har sine fordele og ulemper. Dog skal vurderingen af 

de/den valgte interviewform tage udgangspunkt i hvilke data der er interessante for 

undersøgelsen og den aktuelle problemstilling, herunder hvordan man bedst muligt får denne 

belyst. Derfor vil der i følgende afsnit blive diskuteret den valgte interviewform. 
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4.1.1 Dybdeinterviews 

Der kunne umiddelbart argumenteres for anvendelse af dybdeinterviews såvel som 

fokusgruppeinterviews, da begge former bidrager til at kunne identificere de bagvedliggende 

faktorer og dermed styrke de opstillede hypoteser samt at kunne give ny indsigt.  

En af fordelene ved dybdeinterviews er, at det er bedre egnet til følsomme emner, idet 

respondenten ikke udsættes for eventuelle socialpres der måtte forekomme ved 

fokusgruppeinterviews (Malhotra & Birks, 2007). Respondenten kan således udtrykke sine 

tanker og holdninger uden at skulle kæmpe for at få ordet eller forholde sig til hvad andre vil 

mene. Endvidere giver dybdeinterviews muligheden for, at få afdækket en større dybdeindsigt 

af respondenterne beliefs og attituder, eftersom der afsættes tid og rum til, at den enkelte 

respondent får mulighed, for at uddybe sig (Malhotra & Briks, 2007). 

Ved at benytte sig af probing teknikken opnås en dynamisk stimulering af respondenten, 

hvorfor relevante og skjulte motiver, beliefs og attituder i relation til købsintentionen til 

Fairtrade produkter kan klarlægges (Malhotra & Briks, 2007). 

Rent praktisk er dybdeinterviews nemmere at administrere og arrangere, idet der ikke skal 

tages højde for forskellige respondenter på samme tid. Det er dog tidsmæssigt mere 

ressourcekrævende at udføre, hvorfor det er essentielt, at intervieweren fokuserer på 

kvaliteten ved de enkelte interviews (Malhotra & Briks, 2007). Grundet den større kontrol ved 

dybdeinterviews giver det intervieweren større fleksibilitet og mulighed, for at eksperimentere 

med interviewguiden, da den i princippet kan ændres efter hvert interview. Endvidere er 

dybdeinterviews også velegnet til situationer, hvor det er svært at finde respondenter 

(McGiven, 2006). Dette har bl.a. været en udfordring i denne undersøgelse, da kun er en lille 

procentdel af de danske forbrugere bevidst køber Fairtrade, jf. afsnit 2.4.3. En af ulemperne 

ved dybdeinterviews er dog, at der kan fremkomme bias, i form af måden hvorpå 

intervieweren stiller spørgsmålene, hvorfor denne skal være opmærksom på sin egen 

indflydelse.   

På baggrund af ovenstående diskussion og set i relation til problemstilling vurderes 

dybdeinterviews som værende den mest hensigtsmæssige interviewform, da det giver 

mulighed for at få dybere indsigt omkring den enkelte respondents vaner, holdninger og 

værdier ved at skabe en fortrolig ramme mellem interviewer og respondenten. Det skal dog 

bemærkes, at jeg har tilladt mig at afholde et enkelt duo-interview grundet tidsmæssige 

implikationer fra respondenterne. Set ift. dybdeinterviews opnås en større dynamik ved duo-

interview (Alsted, 2009). Taget i betragtning af, at et duo-interview kun indeholder to 
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respondenter, og at respondenterne desuden er relaterede til hinanden må det antages at det 

socialpres minimeres.  

 

4.1.2 Ekspertinterviews 

Formålet med ekspertinterviews er at få en eksperts perspektiv på problemstillingen, man 

ønsker at undersøge. Ekspertinterviews giver mulighed for at indsamle data og viden om et 

konkret emne, hvor den pågældende respondent har en stor og kompetent viden indenfor 

emnet. Da interviewformen netop tager udgangspunkt i ekspertens kompetente viden indenfor 

et pågældende emne, betyder det, at respondenten (eksperten) interviewes på baggrund af 

dennes viden og indsigt, frem for personlige holdninger.  

Ved at benytte ekspertinterview i relation til Fairtrade opnås derfor en mulighed for at 

indsamle værdifuld viden omkring branchen, markedet og forbrugerne, hvilket man ellers 

ikke har kunnet fremskaffe under den tidligere research-indsamling.  

 

4.2 Respondenter 

Forud for rekrutteringen af respondenterne til dybdeinterviewene valgte jeg at opstille to 

væsentlige screeningskriterier. Det første kriterium indebærer, at respondenterne regelmæssigt 

foretager dagligvareindkøb med en rimelig frekvens, hvorfor denne vil have rimelig mulighed 

for at komme i berøring med Fairtrade produkterne på de danske supermarkedshyller. Det 

andet kriterium indebærer, at der skal være en blanding af respondenter, således, at man både 

får forbrugere som bevidst og ikke køber Fairtrade produkter. Hvad angår alder, køn, bopæl 

og uddannelse fandtes ikke nær så betydningsfuldt. De to screeningskriterier medfører, at jeg 

får god mulighed for at udvælge respondenter, der har gode forudsætninger for at besvare 

spørgsmålene i relation til køb af Fairtrade produkter.  

 

Jeg valgte bl.a. at anvende internettet til at rekruttere respondenterne til dybdeinterviewene. 

Internettet skulle primært hjælpe mig med at komme i kontakt med etiske forbrugere som 

bevidst køber Fairtrade produkter (Daymon & Holloway, 2011). Det er netop disse 

respondenter som fandtes problematisk at rekruttere, da det kun er et mindretal af de danske 

forbrugere som bevidst køber disse produkter. Derudover kendte jeg ikke nogen blandt min 

familie, venner eller bekendte der tilhørte denne gruppe af forbrugere.  

Dette medførte, at jeg fandt to respondenter som var villige til at deltage i min kvalitative 

undersøgelse. Grundet distancen til respondenterne blev de to dybdeinterviewene foretaget 
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over Skype. Denne form for interview betegnes online, og er karakteriseret ved de samme 

egenskaber som ved dybdeinterviews, dog medundtagelsen af face-to-face interaktionen. 

Eftersom begge respondenter var online under begge interviewforløb, foregik interviewene 

”in real time”. Dette betød, at jeg kunne stille spørgsmål, som ville blive besvaret med det 

samme, idet respondenterne ville være til rådighed foran computeren (Daymon & Holloway, 

2011). De resterende respondenter til dybdeinterviewene blev rekrutteret blandt tilfældige 

studerende på CBS samt blandt familiernes, kollegaers og venners bekendte.  

Der blev således foretaget fire dybdeinterviews og et duo-interivew. Fordelingen af 

respondenterne kan ses i Bilag 7. 

Ekspertinterviewet blev foretaget med Sune Prahl Knudsen, kommunikations- og 

marketingschef i FMD. Sune har opnået en indgående kendskab til Fairtrade-mærket og 

forbrugerne, igennem organisationens egen kommunikation og den kommunikationen de 

laver i samarbejde med detailkæder og producenter som bruger mærkerne på deres produkter. 

Udsagn fra Sune kan derfor være medvirkende til at få afdækket situationen på det danske 

marked, og dermed bidrage med ny viden indenfor et område, hvor jeg ellers ikke vil have 

mulighed for at opnå samme indsigt i. 

 

4.3 Spørgerammen 

Spørgerammen som angiver rammen og retningen for de spørgsmål og emner der ønskes 

undersøgt, opstilles på baggrund af den teoretiske referenceramme. Spørgsmålene tager 

således udgangspunkt i TPB modellens hovedpunkter; Attitude, SN og PBC samt de 

opstillede faktorerne som menes at influere købsintentionen. 

Da interviewene både bestod af Fairtrade forbrugere og non-airtrade forbrugere samt en 

ekspert, fandtes det ikke muligt at anvende den samme spørgeramme til alle interviewene. 

Derfor blev der udarbejdet en spørgeramme til hvert interview, idet man skal forholde sig til 

den enkelte respondent. Spørgerammerne tager stadig udgangspunkt i den teoretiske 

referenceramme, dog er formuleringen af spørgsmålene og indgangsvinklen til emnerne 

anderledes, jf. Bilag 8 

På baggrund af spørgerammerne, vil interviewene tage form af semi-strukturerede interviews, 

idet de er baserede på forudbestemte, men fleksible temaer (Kristensen, 2007). Grunden til, at 

det netop blev semi-strukturerede interviews, skyldes, at den giver mulighed for en mindre 

fast struktur, hvorfor inddragelse og udforskning af nye emner er muligt (Kristensen, 2007). 
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Dermed giver dette også muligheden for at praktisere min videnskabsteoretiske tilgang, jf. 

afsnit 1.5.1. 

Spørgerammerne skal således ses, som en interviewguide som hjælper intervieweren med at 

holde fokus, og få stillet de relevante spørgsmål i relation til den foreløbige teoretiske 

referenceramme. Ved udarbejdelsen af spørgerammerne blev både den kognitive og conative 

interviewteknik benyttet. Den kognitive teknik havde til formål at præ-be- eller afkræfte de 

opstillede hypoteser, hvorfor spørgsmålene forholdsvis bar præg af at være lukkede og lige til 

(Malhotra & Birks, 2007). Derimod bestod den conative teknik af åbne spørgsmål, hvilket 

muliggjorde at nye emner kunne udforskes, hvorved ny relevant viden kunne genereres 

(Malhotra & Birks, 2007).  

Kombinationen mellem den semi-strukturerede og den conative teknik tillader, at man spørger 

ind til interessante emner eller udsagn respondenten måtte komme med under interviewet via 

probing. Probing er derfor en væsentlig teknik, idet den har afgørende betydning for at 

indhente relevant og nyttig respons samt at få afdækket skjulte problemstillinger (Malhotra & 

Birks, 2007).  

 

4.4 Analyse af forbrugerinterviews 

I dette afsnit vil interviewundersøgelserne som er blevet foretaget blandt forbrugerne blive 

analyseret og fortolket, jf. Bilag 9. Dette skal være med til at danne grundlag for 

videreførelsen af de hidtil opstillede hypoteser, som belyses via en kvantitativ 

spørgeskemaundersøgelse. 

Den kvalitative analyse har således til formål, at sikre, at jeg finder frem til de mest 

fremtrædende faktorer, som er fælles for forbrugernes købsintention.  

 

Generelt havde de fleste respondenter en meget positiv attitude overfor Fairtrade konceptet. 

Den positive attitude var især fremtrædende hos Fairtrade forbrugerne. En af respondenterne 

udtalte bl.a. ”Det er jo godt, at man tager vare på arbejderne og bønderne, og at man tager 

det med i betragtning” (RC).  

Der var dog også en betydelig skepsis, som påvirkede nogle af respondenternes købsadfærd. 

Skepsissen gik bl.a. på, om pengene reelt i sidste ende gik til bønderne eller forsvandt i 

administrationen (RG), samt, at man ikke anså Fairtrade som den mest effektive løsning på 

udviklingslandenes økonomiske situation (RD).   
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En fælles nævner for respondenternes skepsis var manglende information om hvorvidt 

Fairtrade gavner eller ej. ”Hvis jeg kan blive overbevist om, at det ikke har negative 

makroøkonomiske konsekvenser for landet. Men selvfølgelig er gennemskuelighed en vigtig 

ting, og det tæller da kun positivt, hvis man ved præcis, hvad man støtter. At støtten ikke 

'forsvinder' i bureaukrati eller går til de forkerte.” (RD) 

Generelt mente respondenterne, at der ikke var nok information omkring Fairtrade-mærket. 

Ifølge respondenterne kunne mere information være med til at øge interessen og kendskabet 

hos befolkningen. Især den manglende viden om hvad Fairtrade-mærket egentlig er og hvad 

det står for, fandtes respondenter som en barriere for deres tilbageholdenhed (RH & RC).  

Yderligere var der en generel stor enighed blandt alle respondenter om, at prisen og 

tilgængeligheden til produkterne var af betydende barriere for købsadfærden.  

Det er især blandt non-fairtrade respondenterne, hvor prisen blev anset som en betydelig 

barriere. Dette hænger muligvis sammen med deres økonomiske situation, idet de er 

studerende. Udvalget spillede først og fremmest en stor faktor blandt de respondenter som 

køber Fairtrade produkter (RA & RB).  

Langt de fleste af respondenterne syntes, at man som forbruger i vesten til en vis grad er 

forpligtet overfor de konsekvenser, der måtte opstå for bønderne i udviklingslandene. 

Hvorvidt, man føler sig etisk forpligtet, hænger i høj grad sammen med, hvem man er som 

individ. Respondenter som bevidst køber Fairtrade produkter fandtes mere tilbøjelige til at 

føle sig etisk forpligtet end de øvrige respondenter.  ”Ja, man skal hjælpe, hvor det er muligt” 

(RB) og ”Det er fordi vi er langt mere økonomisk bemidlede her i Vesten, så jeg antager det 

som en selvfølge at købe fair-trade produkter så vidt som muligt” (RA) 

Dette bunder ligeledes i troen om, at deres køb gør en forskel for bønderne og arbejderne i 

udviklingslandene. ”At jeg via mit køb er med til at bekæmpe uretfærdighed, undertrykkelse 

og udnyttelse af folk i den 3. verden, og er med til at øge den 3. verdens folks bevidsthed om 

deres rettigheder” (RA).  

Respondenterne som bevidst køber Fairtrade produkter kunne identificere sig med de værdier 

Fairtrade konceptet står for, hvorfor etiske og moralske problemstillinger er vigtige for dem. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at de øvrige respondenter ikke fandt etiske og moralske 

problemstillinger vigtige. Dog viste det sig, at respondenterne som ikke køber Fairtade, ikke 

aktivt støtter andre etiske sager. Disse respondenter støtter primært ved at donere penge, 

hvorimod respondenterne som køber Fairtrade er aktive medlemmer i forskellige non-profit 

organisationer, såsom Amnesty Int. og indsamler for Røde Kors (RA & RB). Derudover viste 

det sig desuden, at respondenterne som køber Fairtrade var mere tilbøjelige til at købe andre 
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bæredygtige produkter, såsom økologi. Dette kunne tyde på, at selvidentitet umiddelbart er en 

væsentlig faktorer bag forbrugernes købsintention.  

Der var delte meninger om hvorvidt man følte sig presset til at købe Fairtrade produkter fra 

ens nære omgangskreds. Dog kunne det tyde på, at social norm har en vis grad af påvirkning, 

eftersom en af respondenterne som ikke køber Fairtrade udtalte, at vedkommende ville 

servere Fairtrade produkter til dennes bestemte vennekreds, som er Fairtrade interesserede 

(RD). Dette stemmer overens med, at forbrugeren indgår i sociale netværk og føler en vis 

social risiko, og ved at servere Fairtrade overfor denne bestemte vennekreds kan 

vedkommende opnå en social accept, jf. afsnit 3.6.3.     

Endvidere tilkendegav den ene af respondenterne som køber Fairtrade, at blandt hans 

omgangskreds, som også køber Fairtrade produkter (vegetar/veganer venner) synes, at det er 

en god ide, at respondenten køber Fairtrade (RB). Ydermere udtaler respondenten, at det er 

vigtigt, at denne bestemte omgangskreds (vegetar/veganer venner) deler de samme 

holdninger, dog ikke nødvendigvis med Fairtrade (RB).  

Selvom det ikke nødvendigvis behøver at være de samme holdninger omkring Fairtrade, 

indikerer dette stadig, at den sociale norm kan spille en betydende rolle.  

De fleste respondenter ville desuden være villige til at afprøve Fairtrade produkter, hvis 

familiemedlemmer eller venner anbefalede det eller syntes godt om det (RA, RC, RH & RG). 

Dette skyldes muligvis, at man gerne vil leve op til andres forventninger om en. Ligeledes 

kunne den ene respondent som køber Fairtrade fortælle, at vedkommende har haft en positiv 

effekt på sine venner ift. Fairtrade (RA).  

 

4.5 Analyse af ekspertinterview 

I dette afsnit analyses interviewet foretaget med Sune fra FMD jf. Bilag 10. Dette har til 

formål at give indsigt omkring markedet, branchen og forbrugerne. Særligt hans viden 

omkring forbrugerne kan være med til at kaste nyt lys over mine opstillede hypoteser. 

 

Ifølge Sune der er flere forskellige årsagsforklaringer til hvorfor Fairtrade salget på det 

seneste er steget. Området er kompleks, og det skal ses i forbindelse af en synergieffekt 

mellem forbrugerne, detailhandlen og virksomhederne. Det er således en sammensmeltning af 

disse forskellige faktorer, som ifølge Sune har bidraget til det stigende salg (Interview Sune). 

Endvidere skal forbrugernes Fairtrade-køb også ses i relationen af en interaktion mellem 

forskellige motiver. Der er således ikke en enkelt faktor, men ofte en kombination af flere 
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forskellige faktorer til hvorfor forbrugerne køber Fairtrade (Interview Sune). Blandt 

faktorerne kan bl.a. nævnes; ønske om at gøre en forskel og forandre verden, fremstå som et 

ansvarligt menneske, overensstemmelse mellem ens identitet og værdier. Det er således en 

kompleks adfærd forbrugeren foretager ved valget af Fairtrade. 

Faitrade Mærket Danmark arbejder med tre ud af seks identificeret segmenter. Disse 

segmenter er henholdsvis; ”de engagerede”, ”de aktive skeptikere” og ”mainstream” 

(Interview Sune) 

’Mainstream” er en forholdsvis stor gruppe i Danmark, og består af folk som er åbne overfor 

at tænke bæredygtigt eller åben overfor at tage ansvar. Hvorvidt det lige er Fairtrade, økologi 

eller støt-brysterne er ikke så vigtigt for dem. De vil gerne gøre noget, og kan nemt overtales 

til at synes, at Fairtrade er godt, men derimod betragtes de ikke som særlige loyale. 

I modsætning til ”mainstream” er ”de engagerede” temmelig loyale, men derimod en meget 

lille gruppe ift. f.eks. England (Interview Sune). Denne gruppe er kendetegnet ved at bestå af 

etiske forbrugere, som bevidst tænker over hvilke konsekvenser deres valg kan have for 

andre, f.eks. produktproducenterne i udviklingslandene. 

”Aktive skeptikere” består af folk, som er interesseret i forbrug. Disse ser bl.a. programmer 

som ”Kontant” og læser ”Tænk”. Denne gruppe er forholdsvise ret skeptiske, men kan 

derimod blive meget loyale, hvis det lykkedes at overbevise eller overtale dem. Dette segment 

er stort i Danmark og er dem FMD arbejder kommunikationsmæssigt relativt meget med. 

Ifølge Sune kræver indsatsen overfor ”aktive skeptikere” en hel anden proces, da simple 

marketingsargumenter ikke er nær så effektivt overfor disse forbrugere. Derfor er dialog over 

længere tid, forskellige argumenter og andre argumentationsformer vejen frem til at kunne 

overbevise denne gruppe (Interview Sune).  

Sune erkender, at grundet skepsissen der måtte være fra disse forbrugere, kræver det, at FMD 

formår at blive bedre til at forklare hvilken forskel Fairtrade, som organisation og koncept 

rent faktisk gør (Interview Sune). Dermed tyder det på, at kvaliteten af den information de 

kommunikerer, skal være bedre, hvilket Sune også antydede. Mangel på information var også 

noget Sune var enig i, dog påpegede han, at det var et ressourcespørgsmål (Interview Sune). 

Endvidere mente han også, at forbrugerne generelt har en lav viden om Fairtrade, hvorfor han 

fandt det nødvendigt, at forbrugerne gerne måtte vide lidt mere. Deres ambition er derfor ikke, 

at de danske forbrugere skal vide alt om Fairtrade, men derimod gerne måtte vide lidt mere 

end de gør på nuværende tidspunkt. Dette hænger muligvis sammen med den kompleksitet 

forbrugerne bliver udsat for på markedet i form af informationsstøj. 
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Den manglende viden anså han også som en mulig barriere for folks villighed til at købe eller 

afprøve Fairtrade produkter. Han påpegede dog, at meget viden ikke nødvendigvis betydede, 

at folk ville købe mere (Interview Sune). 

Udover den manglende viden mente Sune også, at prisen og tilgængeligheden spillede en 

vigtig rolle ift. forbrugerne. Derfor arbejder FMD betragteligt på, at mindske differencen 

mellem konventionelle og Fairtrade varer så vidt som muligt. Dog er prisen en meget 

kompleks størrelse, idet forbrugerne ser en sammenhæng mellem, at man betaler en lille 

smule mere og det dermed også gavner. Derfor vil udfordringen være at forklare hvilken 

forskel Fairtrade gør, hvis prisen var det samme som konventionelle varer (Interview Sune). 

I forhold til tilgængeligheden ligger der også nogle udfordringer for FMD, idet der ikke er den 

store avance for detailkæderne at forhandle Fairtrade produkter sammenlignet med andre 

produkter. Ved at have en tæt dialog med detailhandlen prøver FMD så vidt muligt at sikre, at 

Fairtrade produkterne bliver tilgængelige for forbrugerne. Tilgængeligheden er således 

vigtigt, og ifølge Sune mener han, at det er alfa omega, at tilgængeligheden er kontinuerlig.  

Selvom Sune mener, at Fairtrade produkter kan have en show-off effekt, mener han dog, at 

man fortsat skal se det i en forlængelse af tidligere nævnte faktorer. Derudover kunne det tyde 

på, at ens social netværk kan have en betydende rolle, idet mange forbrugere første gang hører 

om Fairtrade igennem deres social netværk (Interview Sune) 

 

4.6 Sammenfatning af den eksplorative analyse 

Den eksplorative analyse af henholdsvis ekspertinterviewet og forbrugerinterviewene præ-

bekræftede mine opstillede hypoteser, hvorfor jeg dermed vælger at bibeholde faktorerne i 

min udvidet TBP model. Ydermere fik jeg tilegnet ny viden. Igennem interviewene kom det 

bl.a. frem, at forbrugernes manglende viden kunne være med til at påvirke deres køb af 

Fairtrade produkter, eftersom de er usikre på hvad Fairtrade egentlig er og står for. Denne 

faktor blev ikke medtaget i min teoretiske referenceramme, hvorfor jeg finder det nødvendigt 

at inddrage faktoren. Derfor revideres modellen til også at indeholde faktoren; Viden.  

Den manglende viden kom særlig til udtrykt blandt non-fairtrade respondenterne, som havde 

svært ved at sætte ord på hvad Fairtrade-mærket egentlig gik ud på. Respondenterne forbandt 

det med f.eks. børnearbejde.   

Til trods for, at Pelsmacker og Janssens (2006) i deres undersøgelse havde inkorporeret 

faktoren ”viden” i deres model, og fandt den positivt signifikant for købsadfærden, fandt jeg 

det på daværende tidspunkt ikke nødvendigt at medtage denne faktor. Dette skyldtes, at 
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Dansk Erhverv i en undersøgelse kunne fastslå, at 70 % af den danske befolkning kendte til 

Fairtrade Mærket eller har hørt om det (Dansk Erhverv, 2010), hvorfor jeg antog, at de danske 

forbrugere måtte have en viden om mærket. 

Der er således et gab mellem det forbrugerne siger, og det de reelt ved. Dette kan skyldes, at 

respondenterne som er ukendt med eller ikke har nogen holdning omkring et emne, alligevel 

vælger at besvare et spørgsmål for ikke at virke uvidende (Vantomme et al, 2006). Dette kan 

ligeledes være tilfældet med respondenterne i forbrugerinterviewene.  

TPB modellen bliver således revideret på baggrund af den eksplorative analyse. Den endelige 

teoretiske model kan dermed ses forneden Figur 5. 

 

Figur 5: Afhandlingens endelige teoretiske model. Kilde: Ved egen tilvirkning. 

 

Pelsmacker og Janssens (2006) kunne konkludere, at viden havde en positiv indflydelse på 

forbrugernes købsadfærd af Fairtrade produkter. Derudover havde viden også en indirekte 

positiv påvirkning igennem generelle attitude som mediator. Derfor kan følgende hypotese 

vedrørende forbrugernes viden opstilles: 

H12: Viden omkring Fairtrade har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H13: Viden omkring Faitrade har en indirekte positive indflydelse på købsintentionen 

igennem concern  

H14: Viden omkring Faitrade har en indirekte positive indflydelse på købsintentionen 

igennem den skepsissen 
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5. Kvantitativ metode 

I dette afsnit vil designet af den kvantitative undersøgelse blive gennemgået. Der vil blive 

skabt klarhed over hvilke overvejelser der ligger til grund for designet af spørgeskemaet, samt 

overvejelserne for indsamlingsmetoden.  

 

5.1 Måling og skalering 

Der eksisterer overordnet fire skalaniveauer; 1.nominal, 2.ordinal, 3.interval og 4.ratio, hvoraf 

nominal er det laveste niveau og ratio det højeste niveau. Skalaniveauerne er kendetegnet ved, 

at et højere skalaniveau alt andet lige giver flere analysemuligheder, og dermed mere 

information (Jensen & Knudsen, 2009). For at vurdere hvilke(n) skalaniveau der er mest 

hensigtsmæssigt, afhænger i høj grad af det man ønsker at måle. Da afhandlingen har til 

formål at finde frem til hvilke faktorer der påvirker forbrugernes købsintention af Fairtrade 

produkter vurderes interval skalering, som værende det mest optimale valg. Dette giver 

mulighed for at foretage komplekse statiske analyser, hvoraf bl.a. forbrugernes attitude og 

beliefs kan blive analyseret. Derfor vil spørgeskemaet hovedsageligt bestå af interval 

skalerede spørgsmål, hvilket skal danne grundlag for besvarelsen af de opstillede hypoteser. 

Derfor er der anvendt en 7-punkt Likert skala, hvoraf størstedelen af spørgsmålene er med 

yderpunkterne ”meget enig” og ”meget uenig”. Denne form betegnes også for non-comparativ 

skalering (Malhotra & Birks, 2007). 7-punkt Likert skalaen i spørgeskemaet er udformet 

således, at det er en balancere skala, hvorfor objektive data kan opnås (Malhotra & Birks, 

2007).      

Ved at anvende interval skaleringen forudsætter det, at afstanden mellem alle svarkategorier 

er den samme. Dette giver mulighed for at kunne bedømme ”afstanden” mellem de forskellige 

udfald. 

Fordelene ved at benytte interval-skalerede Likert skala er, at det er nemt at konstruere og 

administrere samt, at respondenterne med nemhed kan forstå hvordan skalaen skal anvendes 

(Malhotra & Birks, 2007). Disse fordele medfører, at skalaen er velegnet til spørgeskemaer 

som udsendes via. Internettet eller mails m.m (Malhotra & Birks, 2007). Ulempen ved denne 

type skala er, at det ofte er tidskrævende for respondenterne at besvare spørgsmålene, idet 

disse udover at skulle læse og forstå hvert enkelt udsagn, også er tvunget til at tage stilling til 

nye udsagn og meninger i løbet af spørgeskemaet (Stamp & Mikkelsen, 2008). 
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Spørgeskemaet vil ikke kun bestå af interval skalerede spørgsmål, men derimod også af 

nominale skalerede spørgsmål. Disse spørgsmål vil hovedsageligt berøre baggrundsdata, 

såsom køn, alder, bopæl m.m. Dette giver muligheden for at kunne foretage frekvenstabeller 

af respondenterne.  

 

5.2 Opbygning af spørgeskemaet 

For at sikre ensartethed og bedre analysemuligheder i det videreforløb, består spørgeskemaet 

udelukkende af lukkede spørgsmål. Fordelene ved denne spørgsmålstype er først og 

fremmest, at det letter arbejdsprocessen, eftersom indtastningsarbejdet i form af kodning af 

data, som er forbundet ved åbne spørgsmål, undgås, hvorfor mulig fejlkilder undgås (Jensen 

& Knudsen, 2009). Endvidere reducerer denne type spørgsmål også svartiden for 

respondenterne, hvorved frafald kan mindskes (Malhotra & Birks, 2007).  

Ved at anvende en 7-punkt Likert skala dannes en naturlig midtpunkt, hvorfor respondenten 

kan forholde sig neutral til svarene, ved at sætte kryds i midtersvarmulighed (nr. 4). Dermed 

er respondenten ikke tvunget til at vælge side, men kan derimod svare neutralt, hvis dennes 

mening er neutral. For at undgå, at respondenterne giver et tilfældigt svar i tilfælde af, hvor 

respondenten ikke har en mening, tilføjes svarmuligheden ”ved ikke” (8). Dermed undgår 

dataene at blive fordrejet (Malhotra & Birks, 2007). 

Spørgeskemaet er struktureret således, at de socio-demografiske spørgsmål, såsom køn, alder, 

bopæl m.m. kommer først. Dette skyldes, at er vigtigt at få respondenten til at føle sig 

motiveret og engagerede, hvorfor denne type spørgsmål kan give et flow, idet spørgsmålene 

ikke kræver den største kognitive ressource (Stamp & Mikkelsen, 2008). Derudover vil der 

blive stillet spørgsmål omkring respondentens indflydelse på husstandens dagligvareindkøb 

samt deres købsfrekvens af Fairtrade produkter. Dette har til formål at diskriminere mellem 

respondenterne i den videreanalyse. Efter besvarelsen af de ”nemme” spørgsmål, vil 

respondenterne blive præsenteret for de mere specifikke og kognitive krævende spørgsmål. 

Valget af denne konstruktion af spørgsmålssammensætningen vurderes at være mest 

hensigtsmæssigt, idet jeg har formået at minimere spørgeskemaet til kun at indeholde de mest 

relevante spørgsmål, hvorfor 41 spørgsmål fremgår jf. Bilag 11. Derudover vil rækkefølgen af 

de kognitive krævende spørgsmål blive organiseret således, at de forskellige faktorer 

behandles i forlængelse af hinanden, hvorfor respondenten får et naturligt flow og dermed 

ikke skal omstille sig hele tiden. 
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Derudover er der blevet anvendt simple ord som respondenterne forventes at forstå, eftersom 

det er vigtigt at undgå fagrelaterede udtryk, teoretiske begreber og andet ordvalg, der ikke er 

naturligt for respondenten, da dette kan resultere i misforståelser og forkerte svar. (Malhotra 

& Birks, 2007, Stamp & Mikkelsen, 2008).  

For at undgå forståelsesfejl blev der foretaget en pilottest af spørgeskemaet blandt venner og 

bekendte. På baggrund af feedbacken fra pilottesten, blev der foretaget visse ændringer i 

spørgeskemaet. Testpiloterne fandt det bl.a. svært at forholde sig til en 7-punkt skala, hvor der 

kun var beskrivelse ved de to yderste punkter. Dette blev således ændret ved at tilføje en 

beskrivelse ved alle punkter på skalaen. 

 

5.3 Partial Least Square (PLS) 

Den statistiske tilgang der vælges til analyse af de kvantitative data er Structural Equation 

Modelling (SEM), hvoraf estimeringsteknikken Partial Least Square (PLS) anvendes. SEM er 

indenfor forskellige forskningsgenrer en yderst anerkendt statistisk metode til at kunne 

forklare mere komplekse kausale problemstillinger, hvorfor denne er velegnet til både 

hypoteser og teoriudvikling (Hershberger et al, 2003). Sammenlignet med traditionelle 

regression-baserede metoder, som kun analyserer en relation mellem uafhængige og 

afhængige variable på samme tid, giver SEM herunder PLS mulighed for at kunne analysere 

relationer mellem flere uafhængige og afhængige konstruktioner af latente variable (Gefen et 

al, 2000). Dette giver mulighed for at kunne se sammenhænge mellem de latente variable, 

samt sammenhænge mellem målevariablerne og de latente variable (Grønholdt, 2010). Hvert 

enkelt latente variable er operationaliserede ved to eller flere målingsvariable 

(indikatorer/spørgsmål), som fremgår i spørgeskemaet, jf. Bilag 5. 

Ved at de latente variable er operationaliseret som vægtede indeks for deres målevariable og, 

idet, at PLS vægter spørgeskemaets resultater, danner dette grundlag for en model med en 

maksimal forklaringseffekt (Grønholdt et al, 2000). I sin natur er PLS distributionsfri og 

robust overfor multikollinearitet, misspecifikation og data støj, hvilket gør PLS til en kraftfuld 

metode til at kunne forudsige fænomener, idet PLS har til formål at forklare variansen 

(Fornell & Bookstein, 1982). Yderligere anbefales PLS typisk i situationer, hvor 

stikprøvestørrelsen er lille, hvilket vil være en fordel ift. afhandlingen, da ressourcerne for at 

opnå en stor stikprøvestørrelse er begrænset (Fornell & Bookstein, 1982, Haenlein & Kaplan, 

2004). 
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På baggrund af de ovenstående fordele vurderes PLS som værende den mest velegnede 

metode ift. afhandlingens komplekse problemstilling, og den nuværende kvantitative 

undersøgelse. 

 

5.4 Indsamlingsmetoden  

Som beskrevet tidligere gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, hvorfor online 

spørgeskema (interviews) vurderes som værende den mest hensigtsmæssige metode. Dette 

skal ses ift. de fordele online spørgeskemaet besidder, samt de begrænsede ressourcer som jeg 

har til rådighed. 

Ved at benytte denne indsamlingsmetode opnås muligheden for, at man hurtigt og 

omkostningsfrit kan nå ud til respondenterne. Dette muliggøre, at man på kort tid kan nå ud til 

en bred vifte af respondenter både demograf- og geografmæssigt, hvilket kan være relevant, 

hvis man senere hen i forløbet skal diskriminere imellem respondenterne.   

Ud over at, metoden ikke er nær så omkostningsfuldt og tidskrævende, er fordelen ved 

metoden også, at bias som skulle opstå af intervieweren selv bortfalder, hvilket bevirker til, at 

der skabes en konsistens ved spørgsmålene. Yderligere giver indsamlingsmetoden 

respondenterne god tid og mulighed for at svare, idet respondenterne får mulighed for at 

kunne reflektere over de pågældende spørgsmål. Endvidere er metoden praktisk og giver 

lejlighed til at indsamle en stor mængde data. Dette er bl.a. vigtigt eftersom dataene nemt kan 

overføres over til PLS.  

Den største ulempe forbundet med online spørgeskema er, at respondenterne ikke kan få 

hjælp til at forstå spørgsmålene, hvorfor dette kan medføre en lav svarprocent. Dette er dog 

blevet taget højde for ved udarbejdelsen af spørgeskemaet, eftersom en pilottest blev 

foretaget. Ved at designe et velstruktureret spørgeskema kan man undgå en lav svarprocent 

(Malhotra & Birks, 2007). 

Spørgeskemaet vil blive distribueret online til venner, familie, bekendte, medstuderende og 

kolleger med opfordring om at videresende linket i håb om at skabe en snowball-effekt 

(Malhotra & Birks, 2007). Derudover vil linket blive sat op på relevante pages på Facebook, 

såsom FMD´s fanpage, hvorfor muligheden for at nå ud til segmentet ”Fairtrade og etiske 

forbrugere” forbedres.  
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6. Kvantitativ analysedel  

I dette afsnitte vil de indsamlede data blive analyse og fortolket. Dataene som fremkommer 

fra den kvantitative undersøgelse skal være med til at be- eller afkræfte de opstillede 

hypoteser, som blev stillet i forbindelse med den teoretiske referenceramme. Derfor vil 

dataene først blive vurderet, hvorefter de analyseres. Resultaternes implikationer vil derefter 

blive diskuteret, og på baggrund af dette vil en strategisk anbefaling forelægges.  

 

6.1 Den indledende dataanalyse 

Den indledende dataanalyse har til formål at rense dataene til den videreanalysere, samt at 

vurdere hvorvidt stikprøvelsen er repræsentativ. 

Den samlede stikprøvelse indeholder i alt 317 respondenter. Eftersom afhandlingen berører 

Fairtrade produkter som forhandles i dagligvarebutikkerne er det væsentligt, at 

respondenterne delvist eller helt har indflydelse på husstandens dagligvareindkøb. Derfor 

frasorteres de respondenter, som ikke influerer husstandens dagligvareindkøb, hvilket 

resulterer i, at den oprindelige stikprøvestørrelse reduceres til 304 respondenter. Ligeledes 

omregnes 7 punkt skalaen til en 0-100 skala, for nemmere at kunne arbejde med dataene i 

PLS. 

For at kunne generalisere afhandlingens resultater til hele populationen, er det vigtigt at 

undersøge, om undersøgelsens respondenter er en repræsentativ stikprøve af populationen. 

Derfor har jeg valgt at se på fordelingen af alder, køn, uddannelse, indkomst og bopæl ved 

hjælp af frekvenstabeller, som sammenholdes med tal fra Danmarks Statistisk, jf. Bilag 12 og 

13. Ud fra bilagene ses, det, at de største afvigelser sammenlignet med tallene fra Danmarks 

Statistik findes blandt aldersfordelingen, og den geografiske fordeling. Sammenlignet med 

aldersfordelingen fra Danmarks Statistisk er respondenterne forholdsvist overrepræsenteret i 

den yngre aldersgruppe. Med hensyn til den geografiske fordeling, er der en 

overrepræsentation blandt respondenter fra Hovedstaden. Dette forholder sig dog forholdsvist 

svarende til tallene fra Danmarks Statistik, mens der derimod er en afgivelse blandt de 

resterende geografiske områder. 

Det vurderes således, at stikprøven af respondenterne i datasættet indeholder visse afvigelser 

ift. de faktiske populationstal. Disse afvigelser kan formodentlig tilskrives distributionen af 

spørgeskemaet, som primært blev udsendt blandt potentielle respondenter i omgangskredsen. 
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Til trods for afvigelserne, må de ligeledes vurderes som værende små, hvorfor datasættet med 

et vist forbehold kan regnes for at være repræsentativt.  

De 304 respondenterne deles op i to grupper; forbrugere som regelmæssigt køber Fairtrade 

(Fairtrade forbrugere) og forbrugere som aldrig/sjældent køber Fairtrade (non-faitrade 

forbrugere). I Bilag 14 fremgår fordelingen af disse forbrugergrupper, hvoraf det ses, at 

forbrugergruppen ”Fairtrade forbrugere” består af 145 respondenter, mens ”non-fairtrade 

forbrugere”består af 159 respondenter. 

Ligeledes fremgår af det af Bilag 15, at der ikke er sammenvariation af spørgsmålene som er 

besvaret af disse to grupper, hvilket betyder, at de er forskellige fra hinanden. Dette bekræfter 

således den tidligere antagelse om, at der alt andet lige måtte være en forskel mellem disse to 

grupper.  

 

6.2 Den endelige analyse 

Resultaterne af den endelige analyse vil blive præsenteret over tre faser; (1) Først vil 

målemodellen blive evalueret, for at sikre reliabiliteten og validiteten, hvorfor nøgletal som 

item reliability, composite reablility, AVE og discriminant validity undersøges. (2) Derefter 

vil den strukturelle model blive evalueret ligeledes med henblik på at sikre modellens 

validitet. (3) Til sidst vil modellen blive estimeret, hvoraf den totale effekt estimeres og 

resultaterne fortolkes.  

 

Det første som er relevant at undersøge er item reliability, hvilket er et mål for 

målevariablernes loadings ift de pågældende latente variable de er bestemt for. 

Målevariablernes loadings skal helst være 0,7 eller derovre før de kan betragtes som 

acceptable, dog accepteres værdier ned til 0,4 også (Carmines & Zeller, 1979; Hulland, 1999).  

Værdier under 0,4 bør fjernes medmindre der måtte være en stærkt teoretisk argumentation 

for at denne skulle indgå (Hulland, 1999). Derefter undersøges composite reability for hver af 

de enkelte latente variable, som er et mål for den samlede reliabilitet af en samling forskellige, 

men lignende målevariable. Værdier på 0,7 eller derovre vurderes som acceptable. Ligeledes 

sikres, at AVE (Average Variance Extrated) er større end 0 5. AVE måler hvor meget af 

variansen, kan forklares af indikatorerne, og hvor meget der forklares af målefejl. Til sidst 

undersøges discriminant validiteten, som er udtryk for i hvor høj grad en latent variabel er 

forskellige fra de øvrige latente variabler. Dette gøres ved tage kvadratroden af AVE, som bør 
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være større end de korrelationer mellem den og de andre latente variabler i modellen (Chin, 

1998; Hulland, 1999).  

Som det fremgår i Bilag 16a ses det, at størstedelen af loadings for målevariablerne er over 

0,7. Den eneste loading som er under den kritiske værdi 0,4 er målevariablen ”Fairtrade-

organisationen i Danmark skal være bedre til at informere forbrugerne”, hvorfor denne tages 

ud. Ydermere kan det konstatere, at AVE og Composite reability er over deres respektive 

acceptable værdier for de latente variable, dog med undtagelse af den latente variable Pris. 

Derfor fjernes den laveste loading for denne latente variable, ”Fairtrade-mærkede produkter 

bør ikke være dyrere end almindelige produkter”. I Bilag 16b er målevariablerne, ”Fairtrade-

organisationen i Danmark skal være bedre til at informere forbrugerne” og Fairtrade-

mærkede produkter bør ikke være dyrere end almindelige produkter” fjernet, hvoraf det ses, 

at både AVE og Composite reability er forbedret for begge latente variable. Dog er 

Composite reability for Pris stadig under 0,7. Alternativet er at fjerne den laveste loading for 

Pris, dvs. målevariable ”Det er dyrt at købe Fairtrade-mærkede produkter”. Det vurderes dog, 

at beholde målevariablerne og dermed acceptere en Composite reability under 0,7 for Pris. 

Dette skyldes for det første, at variablen har vist, at den kan have en stærk betydning for 

købsintentionen jf. afsnit 3.6.5 og 4.1.1. For det andet kan værdien på 0,68 vurderes som 

værende forholdsvis tæt på 0,7. 

På baggrund af AVE kan discriminant validity hermed vurderes. I Bilag 16c ses det, at 

kriteriet for discriminant validity er opfyldt. Dermed kan det konkluderes, at modellen er 

reliable og valid, hvorfor den endelige estimering af modellen kan foretages. 

 

For at vurdere om den strukturelle model er god gøres dette ved at kigge på R
2
 for de 

afhængige variabler. Det ses i Bilag 16d, at R
2
 for Købsintention er 0,509, hvilket betyder, at 

50,9 % af variationen i købsintention er forklaret af modellen. Derudover kan modellen 

forklare 7,6 % (R
2
 = 0,076) af variansen for concern og 42,4 % (R

2
 = 0,424) for skepsis. 

Eftersom det er købsintentionen som undersøges i afhandlingen, er forklaringsgraden for 

concern og skepsis af mindre betydning. Forklaringsgraden på 0,509 for købsintentionen må 

vurderes som værende høj sammenlignet med lignende undersøgelse af Fairtrade. Shaw og 

Shiu (2000, 2002, 2006) kunne på baggrund af deres undersøgelser fremvise en R
2
 på 

forholdsvis 0,240, 0,257 og 0,151 for købsintentionen. Modellen må derfor vurderes som 

værende af rimelig styrke, og viser dermed god støtte for den udviklede model. 
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På baggrund af måle- og strukturmodellens resultater vurderes det, at reabiliteten og 

validiteten som værende god, hvorfor estimeringen af modellen kan foretages, hvorved de 

opstillede hypoteser besvares. Dette gøres ved hjælp af t-værdier, hvor det ses, om der er 

sammenhæng mellem den uafhængige og afhængige variabel. T-værdier under 1,645 betyder, 

at der ikke er sammenhæng og fjernes baseret på det hierarkiske princip, hvorefter modellen 

re-estimerere og testes. Dette gøres indtil alle t-værdier er 1,645 eller derover, hvoraf den 

endelige PLS model vil fremkomme jf. Bilag 16d og Bilag 16e.  

 

6.2.1 Resultaterne og dens implikationer  

Tabel 1 – direkte effekt, t-værdier og hypotesetest for Fairtrade forbrugere 

  Købsintention  Concern Skepsis 

Selvidentitet 

0,194**                  

(2,821)                     

H1     

Etisk forpligtelse 

0,261**                  

(1,859)                     

H2     

Social norm 

0,175**                  

(2,101)                     

H3     

Concern 

0,304**                  

(2,321)                     

H4     

Skepsis 

ns                             

H5     

Pris 

ns                             

H6     

Shopping inconvenient 

-0,168**                  

(2,209)                     

H7     

Mængden af information 

ns                             

H8 

ns                             

H10 

ns                             

H10 

Kvaliteten af information 

ns                             

H9 

ns                             

H11 

-0,321**   

(3,986)                           

H11 

Viden 

0,348**                  

(4,103)                     

H12 

0,275**                  

(2,537)                     

H13 

-0,448** 

(5,392)                   

H14 

** p ≤ 0,05; ns = non-signifikant  
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Tabel 2: Totale effekt på Købsintetion for Fairtrade forbrugere 

 
Købsintention 

Concern 0,304 

Etisk forpligtelse 0,261 

Shopping inconvenient -0,168 

SN 0,175 

Selvidentitet 0,194 

Viden 0,431 

 

I Tabel 1, som er en oversigt over den estimerede model, fremgår det, at der er forskel på hvor 

stor indflydelse de uafhængige latente variabler har på købsintentionen. Variablerne 

selvidentitet, etisk forpligtelse, shopping inconvenient og social norm har en direkte 

indflydelse på Købsintention, hvorimod viden både har en direkte og indirekte indflydelse. 

Dette skal tolkes således, at en forøgelse af selvidentitet med et point vil medføre, at 

købsintenionen øges med 0,194. Ydermere påvirker viden ligeledes skepsis og kvaliteten af 

information direkte. Disse variable har dog ingen indflydelse på købsintentionen. Dermed 

ender skepsis som en afhængig variable jf. Bilag 16d.  

Grundet den indirekte indflydelse viden har igennem concern, medfører dette, at viden også 

har den største totale effekt, efterfulgt af concern, etisk forpligtelse, selvidentitet, social norm 

og shopping inconvenient. 

 

Ligeledes fremgår det af Tabel 1, at hypoteserne H1, H2, H3, H4, H7, H11, H12, H13og H14 

accepteres.
2
 Selvidentitet findes positiv signifikant for købsintentionen, hvilket bekræfter min 

forventning om, at individets identitet påvirker adfærden jf. afsnit 3.6.1. Fairtrade forbrugere 

ser det at købe Fairtrade som værende en del af deres identitet, hvilket resulterer i køb af disse 

produkter. Sagt med andre ord ønsker Fairtrade forbrugerne at handle i overensstemmelse 

med deres selvidentitet, når værdier som findes i Fairtrade konceptet bliver vigtige for dem 

(Shaw & Shui, 2002). Dette bliver desuden bekræftet ved målevariablerne bag selvidentitet, 

hvoraf spørgsmålene som referer sig til Fairtrade og egen selvopfattelse, er dem som loader 

højst; ”Det stemmer godt overens med mine generelle værdier at købe Fairtrade-mærkede 

produkter”, ”Jeg tager ofte stilling til etiske spørgsmål” og ”Fair pris til producenterne og 

bønderne for deres råvarer (fair handel)”. Især ved spørgsmålet omkring, hvilke overvejelser 

forbrugeren gør ved køb af dagligvarer, er netop, en fair pris til producenterne og bønderne et 

væsentligt motiv blandt Fairtrade forbrugerne. Dette betyder, at selvidentitet kan påvirkes ved 

at kommunikere hvilke værdier Fairtrade står for. Dette kan gøres ved at understrege 

                                                           
2
 H11 accepteret delvist  
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vigtigheden af de menneskelige rettigheder, man som individ bør have i dagens samfund. 

Dermed giver det forbrugeren mulighed for, at kunne realisere sig selv og derved give udtrykt 

for sine værdier og ønsker igennem købet af Fairtrade. Selvidentitet er ligeledes fundet 

signifikant for købsintentionen i adskillige undersøgelse vedrørende Fairtrade (Shaw & Shui, 

2000, 2006 2002).  

Social norm som også er fundet signifikant for købsintentionen, kan ses i forlængelse af 

selvidentitet, idet Fairtrade forbrugere enten ikke ønsker at handle i modstrid med hvordan de 

tror andre ser en, eller at man gerne vil handle i overensstemmelse med hvordan, man gerne 

vil have andre ser en. Derfor er Fairtrade forbrugerne mere tilbøjelige til at handle ud fra 

sociale motiver for at opnå social accept fra betydende referencegrupper. Det kan derfor 

tænkes, at Fairtrade forbrugere er omgivet af andre individer som mener, at Fairtrade er godt. 

I særdeleshed har familie og venner en betydende indflydelse på Fairtrade forbrugeres 

købsintention af Fairtrade produkter, eftersom det er disse målevariable som loader højst ved 

spørgsmålet ”Angiv venligst hvor sandsynligt det er, at følgende grupper synes, at det er en 

god ide, at du køber Fairtrade-mærkede produkter”. Familie og venner er, som udgangspunkt 

også individets primære referencegruppe, hvorfor denne naturligt spiller en væsentlig rolle, 

både i form af værdi- og identitetsdannelse. Endvidere benyttes Fairtrade produkter, herunder 

dagligvarer, i private omgivelser, hvoraf disse produkter i afsnit 3.6.3 blev betegnet som 

værende et privat luksusforbrug. Derfor vil forbrugerens referencegruppe have en yderst stærk 

indflydelse på selve produktet, da forbrugeren vil have en opfattelse af, at alle i 

referencegruppen køber Fairtrade, hvorfor han/hun selv må købe det (Bearden & Etzel, 1982). 

Det er således underordnet om det er Fairtrade kaffe fra BKI eller Urtekam, såfremt kaffen er 

Fairtrade certificeret. Dette betyder derfor, at initiativerne for at tilskynde til køb af Fairtrade 

bør målrettes mod den mundtlige kommunikation via. overtalelsesevne eller word-of-mouth 

igennem forbrugernes sociale grupper. Sådanne sociale interaktioner i relation til etiske 

spørgsmål har vist at have indflydelse på forbrugerens individuelle beslutningstagen (Shaw et 

al, 2006b). Endvidere kunne indsatsene øges igennem de sociale medier såsom Facebook eller 

ved kampagner som fokuserer på forbrugernes sociale netværk.  

I modsætning til Shaw & Shui´s (2000, 2006) undersøgelser findes social norm således 

positivt signifikant for købsintentionen. Grunden til, at social norm er signifikant i denne 

afhandling, hænger for det første muligvis sammen med, at undersøgelsen er foretaget i 

Danmark. For det andet, er der sidenhen kommet en større fokus på bæredygtighed og etik, 

herunder på Fairtrade, hvorfor forbrugere er blevet tilbøjelige til at finde sammen i grupper, 

hvori man deler fælles værdier og interesser. For det tredje er der ligeledes kommet en større 
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fokus på sociale grupper og netværk, idet sociale medier er blevet et stort 

kommunikationsforum. Igennem sociale medier har forbrugerne større mulighed for se og 

observere hinandens adfærd og holdninger, hvorfor ens referencegrupper spiller en mere 

fremtrædende rolle. 

Ikke overraskende viser etisk forpligtelse at være positivt signifikant for købsintentionen, 

hvilket kan skyldes forbrugernes trang til at handle ud fra mere emotionelle parameter end 

tidligere. Desuden måtte det også forventes, at Fairtrade forbrugere alt andet lige føler sig 

forpligtet til at hjælpe f.eks. bønderne i den tredje verden til bedre arbejdsvilkår, da dette 

ligger tæt op af værdier de finder relevante. Det er således den medmenneskelige dimension, 

som bidrager til denne faktors indflydelse, da forbrugerne mener, at det er vigtigt at hjælpe 

arbejderne i udviklingslandene til bedre arbejdsvilkår, herunder hvilke konsekvenser deres 

køb har. Dette betyder derfor, at kommunikation skal kunne være med til at stimulere 

forbrugernes emotionelle aspekter, ved f.eks. at oplyse omkring arbejdernes leve- og 

arbejdsvilkår. Ligeledes hænger etisk forpligtelse også sammen med den holdning og 

selvidentitet individet har, da etisk forpligtelse bunder i individets grundlæggende værdier. 

Etisk forpligtelse blev også fundet signifikant blandt Shui og Shaw´s undersøgelser (2000, 

2002, 2006), hvilket understreger vigtigheden af denne faktor i fremtidige studier af etisk- og 

moralsk kontekst.  

Som forventet har positiv attitude (concern) en yderst positiv indflydelse på købsintentionen. 

Dette bekræftede forventningen om, at forbrugere med en positiv attitude alt andet lige vil 

have en positiv købsintention. Målevariablerne som forklarer concern er ”Jeg mener, at 

Fairtrade er vigtigt” og ”Fair handel (fair trade) burde være en generel måde at handle på, 

og ikke et alternativt”. Særligt sidst nævnte spørgsmål bidrager til at forklaringen af concern. 

Dette tyder således på, at den mest effektive måde at forbedre concern på, er ved at ændre 

forbrugernes overbevisninger om, at Fairtrade er den rigtige måde at handle på, hvorved en 

mere abstrakt interesse for Fairtrade kan opnås. Lignende undersøgelser af Fairtrade har 

ligeledes kunne bekræfte effekten af den positive attitude (Shaw & Clarke, 1999; Pelsmacker 

& Janssens, 2006). Endvidere er Fairtrade forbrugere også kendetegnet ved at have andre 

positive attituder overfor andre etiske problemstillinger end blot Fairtrade, hvorfor køb af 

disse produkter sker ud fra mere end én etisk attitude. Dette understøttes bl.a. af den 

kvalitative undersøgelse, hvor Fairtrade respondenterne fandtes mere tilbøjelige til at støtte 

andre sager. Robins og Roberts (1997) hævder, at Fairtrade medfører miljømæssige fordele, 

idet producenterne tilskyndes til at arbejde hen imod en mere miljømæssige og bæredygtige 

produktion, hvorved reduceringen af anvendelsen af bl.a. pesticider og kunstgødning 
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nedbringes. Heraf får forbrugeren mulighed for at købe produkter, som ikke kun bliver 

produceret igennem miljøvenlige produktionsmetoder, men også igennem socialt og humant 

ansvarlighed. 

I modsætning til de andre faktorer har shopping inconvenient en negativ effekt, hvilket også 

var forventet. Af de kvalitative interviews med forbrugerne og Sune fra FMD kunne det 

konstateres, at tilgængeligheden til produkterne ansås som værende en barriere. Dette 

kommer ligeledes til udtryk på baggrund af målevariablernes loadings som berører shopping 

inconvenient, hvoraf spørgsmålene ” Det kræver en indsats at skulle købe Fairtrade-mærkede 

produkter, idet man skal lede efter det” og ”Det er svært at finde de nødvendige Fairtrade-

mærkede produkter”, loader højst. Derimod loadede spørgsmålet ”Fairtrade-mærkede 

produkter forhandles ikke alle steder” mindst. Derfor er Fairtrade forbrugere af den 

opfattelse, at Fairtrade forhandles de fleste stedet, hvorfor det er det begrænsede 

varesortiment som ses som barrieren. Dette betyder, at man bør arbejde hen imod at fremme 

produkterne på markedet ved hjælp af et tæt samarbejde med detailkæderne og producenterne, 

hvoraf en forbedret og mere effektiv dialog kan fremkomme. Ud fra det kvalitative interview 

med Sune fra FMD kunne det konstateres, at organisationen udmærket er klar over, at 

tilgængeligheden til produkterne er en barriere. I den forbindelse står FMD overfor den 

udfordring, at organisationen ikke direkte har mulighed for at kunne påvirke udbredelsen af 

produkterne, da det i sidste ende afhænger af detailkæderne. Derfor bør FMD i deres tætte 

samarbejde med detailkæderne arbejde på at gøre Fairtrade mere fremtrædende på 

detailniveauet i form af mere synlighed i butikken, til trods for et begrænset sortimentet. Dette 

kunne f.eks. gøres ved at samle alle Fairtrade produkter et sted i butikken.  

En anden mulighed er, at FMD arbejder hen imod en kommunikationsmæssig indsat, hvor 

forbrugernes oplyses omkring hvilke Fairtrade produkter der er tilgængelige på markedet, og 

hvor disse forhandles.   

Pelsmacker & Janssens (2006) kunne derimod i deres undersøgelse konstatere, at 

tilgængeligheden ikke blev anset som en barriere. Dette skyldes primært, at Belgien, 

sammenlignet med Danmark, er et af de lande i Europa, hvor Fairtrade er mest udbredt 

(Pelsmacker & Janssens, 2006). 

Viden fandtes både positivt signifikant for købsintentionen direkte og indirekte igennem  

concern. Dette er ikke overraskende, idet Fairtrade forbrugernes viden alt andet lige gør dem i 

stand til at kunne forholde sig til Fairtrade konceptet og hvilke konsekvenser dette har.  Disse 

resultater er ligeledes blevet bekræftet i tidligere studier af Fairtrade (Pelsmacker & Janssens, 

2006, Shaw & Shui, 2002). Set i relation til kompleksitetsmodellen jf. afsnit 3.6.6, har 



66 
 

Fairtrade forbrugerne således de kognitive ressourcer og kompetencer til at kunne tage stilling 

til det konkrete forbrugsvalg, idet de er i stand til at forstå konteksten. Hermed finder 

Fairtrade forbrugeren det ikke kompleks at skulle købe Fairtrade. Dette tyder på, at Fairtrade 

forbrugerne er i stand til at kunne afkode den informationsstrøm, som bliver kommunikeret af 

FMD.  

Derudover giver det ligeledes mening, at jo mere viden man besidder omkring Fairtrade, desto 

større positiv attitude opnår man og dermed en indflydelse på købsintentionen. På baggrund af 

viden får Fairtrade forbrugerne således bekræftet deres grundlæggende overbevisninger, som 

ligger til grund for deres attitude.  

Ydermere kunne det tænkes, at Fairtrade forbrugerne, på baggrund af den mængde viden de 

besidder, kan påvirke deres respektive sociale grupper igennem den daglige interaktion. Dette 

kunne bl.a. ske ved, at Fairtrade forbrugerne deler ud af deres viden, hvorfor dette kan 

medføre en positiv ændring af attituden hos visse individer i deres sociale grupper. 

Desuden ses det, at viden også påvirker skepsissen direkte. Ved at øge viden mindskes 

skepsissen. Det skal dog bemærkes, at skepsissen ikke har nogen indflydelse på 

købsintentionen, hvorfor denne er gået hen og blevet en afhængig variable. Grunden til, at jeg 

har valgt at beholde denne variable, skyldes, at man opnår en vigtig indsigt i, hvordan 

skepsissen kan mindskes. Selvom skepsis ikke er signifikant for købsintentionen, kan 

målrettede initiativer være med til at kunne mindske samfundets overordnede skepsis til 

Fairtrade. Dette gøres ved hjælp af viden og kvaliteten af information. Skepsissen er ikke 

forbundet med, hvorvidt Fairtrade har den ønskede effekt, men derimod i, at produkterne 

mangler troværdighed. Produkterne skal således tilføres mere troværdig ved hjælp af mere 

viden og bedre information omkring Fairtrade.  

 

6.2.2 Strategiske anbefalinger  

På baggrund af ovenstående diskussion opstilles et prioritetskort over indsatsområderne ift. de 

fundne faktorer for købsintentionen.  

Ved at kombinere de totale effekter og indekstallene for hvert af de enkelte variables 

performance, opnås et prioritetskort. En sådan præsentation af dataene er væsentlig ud fra et 

ledelsesmæssigt synspunkt og samtidigt nyttigt i prioriteringen af ressourcerne i 

strategiudviklingen, eftersom kortet viser forbrugernes vurdering af hvilke variable FMD 

performer bedst på, og hvor de største effekter er ift. købsintentionen. Prioritetskortet på 

købsintentionen for Fairtrade forbrugerne er vist forneden i Figur 6. 
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Figur 6: Prioritetskort for Fairtrade forbrugere (den numeriske effekt) 

 

Hvert variable er placeret i en af de fire celler i kortet, hvoraf ledelsesmæssige og strategiske 

beslutninger kan fortolkes på baggrund af kortet. Prioriteringskortet frembringer således fire 

strategier; Tilpas ressourcer, Fortsæt som nu, Observer position, Koncentrer indsats. 

X-aksen indikerer variablernes effekt på købsintentionen, mens y-aksen indikerer FMD´s 

performance. 

Strategien Tilpas ressourcer, er placeret øverst til venstre, hvor performance er høj, men 

derimod er effekten lav. Derfor anbefales indsatsområdet i dette felt at opretholde status quo 

eller i visse tilfælde overføre ressourcerne til andre områder hvis nødvendigt (Martensen & 

Grønholdt, 2006).  

Øverst til højre er strategien Fortsæt som nu placeret. Her er performance og effekten høj, 

hvorfor det er vigtigt at styrke dette område, da dette medvirker til en konkurrencemæssig 

styrke (Martensen & Grønholdt, 2006). Derfor er indsatsen i dette område at fortsætte det 

gode arbejde. 

Nederst til venstre er et område, hvor virksomhedens performance er lav, men dette har ikke 

den væsentligste betydning, idet effekten også er lav. Derfor er det bedst at ignorere dette 

område eller tildele området en lav prioritet, hvorfor strategien Observer position tilskrives. 

Nederst til højre er strategien Koncentrer indsats. Her er effekten høj, men derimod formår 

virksomheden ikke at performe særlig godt på dette område. Derfor bør virksomheden 

koncentrere indsatsen, og evt. tilføje ressourcer dertil. 

Som det illustreres ud fra prioritetskortet ligger social norm og shopping inconvenient i feltet 

nederst til venstre, hvorfor der ingen grund, er til at anvende ressourcer på at øge performance 
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på disse variabler, da disse ikke har særlig effekt på købsintentionen. Det skal dog bemærkes, 

at variablerne bør observeres, idet social norm og shopping inconvenient skulle gå hen og få 

betydning. Dermed skal man være klar til at kunne allokere ressourcerne såfremt effekten 

øges betydningsfuldt.  

Variablerne selvidentitet ligger i feltet, hvor ressourcerne bør tilpasses, idet performance er 

høj, og effekten lav. Derfor anbefales det, at FMD opretholder status quo på dette område. 

Det kan dog vurderes, hvorvidt FMD bør øge effekten af denne variable og derved flytte den 

til højre. Som beskrevet i forrige diskussion kan effekten på denne variable øges ved, at 

kommunikere omkring Fairtrade værdierne, hvorfor forbrugerne får mulighed for kunne 

identificere sig med disse. Endvidere er en anden mulighed at mindske performance, hvorfor 

ressourcerne flyttes over til mere hensigtsmæssige arbejdsområder. Dette skyldes de 

begrænsede ressourcer FMD arbejder under, hvorfor de bør vurdere, hvor ressourcerne giver 

størst udbytte. Derfor kunne det tænkes, at ressourcerne flyttes over på arbejdsområderne etisk 

forpligtelse, viden eller concern, hvor effekten på forbrugernes købsintention er forholdsvist 

højt.  

I forhold til indsatsen overfor etisk forpligtelse, concern og viden skal FMD fortsætte deres 

nuværende arbejdsindsats. Det er således vigtigt, at de ikke falder i performance, da en 

reducering af performance for disse variable, kan medføre en betydelig negativ effekt på 

købsintentionen. I særdeleshed er det vigtigt, at viden opretholdes og arbejdet med denne 

variable fortsættes, da den har en betydelig stor effekt på købsintentionen. Ligeledes gør det 

sig gældende for concern og etisk forpligtelse. 

For at kunne opretholde disse indsatsområder kræver det, at kommunikationen til Fairtrade 

forbrugerne medfører en forståelse af hvad Fairtrade er, hvoraf viden kan dannes samt at 

kommunikationen appellerer til forbrugernes medmenneskelige aspekter. Derudover skal 

kommunikationen kunne ændre Fairtrade forbrugernes overbevisninger om, at Fairtrade er 

den rigtige måde at handle på og vigtigheden heraf. Derved opnås muligheden for at kunne 

stimulere forbrugernes grundlæggende værdier. 

Såfremt FMD ønsker at øge performance på enten concern, etisk forpligtelse eller viden bør 

FMD ligeledes her vurdere hvor ressourcerne er mest effektive. Det kan derfor anbefales, at 

performance for viden øges ift. concern eller etisk forpligtelse, idet viden har den største 

effekt på forbrugernes købsintention, og samtidig performer lavest af de tre variabler. Ved at 

øge viden opnår man derfor ikke kun en direkte, men derimod også en indirekte effekt 

igennem concern. Viden er således væsentlig, da den er med til at give forbrugerne en 
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kognitiv kompetence til at kunne afkode det komplekse område, hvorfor en positiv attitude 

overfor Fairtrade dannes, og dermed en indflydelse på købsintentionen.  

Ønsker FMD derimod at øge effekten, bør dette gøres på etisk forpligtelse, eftersom de i 

forvejen performer godt på denne variable. Ved at anvende ressourcerne på dette område, 

flyttes etisk forpligtelse længere mod højre og opnår dermed en større effekt på 

købsintentionen. 

Til trods for, at FMD gør en god indsats på etisk forpligtelse, concern og viden, er det vigtigt 

at se udviklingen af disse områder i fremtiden, da de kan bevæge sig i forskellige retninger. 

 

7. Analyse og strategisk anbefaling ift. non-fairtrade forbrugere 

Diskussionen af resultaterne og herunder den strategiske anbefaling er foretaget på baggrund 

af Fairtrade forbrugere. I opgaven blev det antaget, at der alt andet lige er forskelle mellem 

Fairtrade og non-fairtrade forbrugere. jf. afsnit 1.3. Dette blev ligeledes understøttet, eftersom 

der fandtes variation i hvordan spørgsmålene var blevet besvaret, jf. afsnit 6.1. Derfor vil 

følgende afsnit se på, hvordan faktorerne varierer blandt disse to forbrugergrupper, da dette 

kan være interessant viden for FMD. Analyseprocessen for dataene for non-fairtrade 

forbrugerne foretages på samme vis som ved Fairtrade forbruger jf. afsnit 6.2. Modellens 

målemodel og den strukturelle model samt t-værdierne opfylder kriterierne, hvorfor der 

henvises til Bilag 17. Den endelige estimerede model for non-fairtrade forbrugerne ses i Bilag 

17e, og resultaterne heraf i nedenstående Tabel 3. 

 

Tabel 3: Direkte og totale effekt på købsintention for begge forbrugergrupper 

 

Effekt på købsintention 

 
Direkte effekt Totale effekt 

 

Fairtrade 

forbrugere 

Non-fairtrade 

forbrugere 

Fairtrade 

forbrugere 

Non-fairtrade 

forbrugere 

Concern 0,304 0,297 0,304 0,297 

Etisk forpligtelse 0,261 0,323 0,261 0,323 

Shopping 

inconvenient 
-0,168   -0,168   

Social norm 0,175   0,175   

Selvidentitet 0,194   0,194   

Viden 0,348 0,000 0,431 0,115 

Pris   -0,257   -0,257 
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Ud fra Tabel 3 fremgår de direkte og totale effekter for begge forbrugergrupper. Det ses, at 

etisk forpligtelse har den største effekt på købsintentionen efterfulgt af concern, pris og viden. 

Viden er den eneste variable som ikke påvirker direkte, men derimod kun indirekte. Endvidere 

er pris den eneste variable som har en negativ effekt. Dette tyder således på, at non-fairtrade 

forbrugere i modsætning til Fairtrade forbrugere, ser prisen som en væsentlig barriere. 

Fairtrade forbrugere er således mere acceptable overfor prisen og har dermed en højere 

betalingsvillighed (Mahé, 2010; Pelsmacker et al, 2005). Non-fairtrade forbrugere er derfor 

ikke villige til at betale en højere pris for disse produkter, hvilket også understøttes af 

målevariablen ”Jeg er villig til at betale mere for Fairtrade-mærkede produkterne”, som 

loadede højst ved spørgsmålet med hensyn til pris. Dette kunne ligeledes konstateres ved de 

kvalitative interviews. Endvidere ses det, at shopping inconvenient ikke har nogen indflydelse 

på non-fairtrade forbrugeres købsintention. Dette kan skyldes, at disse forbrugere ikke 

anvender ressourcer på at finde Fairtrade produkterne, eftersom de ikke køber disse produkter. 

Derfor anser de ikke shopping inconvenient som en barriere. I modsætning hertil bruger 

Fairtrade forbrugere ressourcer på at finde de fornødne Fairtrade produkter, når de handler 

ind, hvorfor de er mere tilbøjelige til at bemærke hvorvidt der forhandles Fairtrade produkter. 

I modsætning til Fairtrade forbrugerne står etisk forpligtelse for den største effekt blandt non-

fairtrade forbrugerne. Dette hænger sammen med, at non-fairtrade forbrugerne ikke har de 

samme grundlæggende beliefs som Fairtrade forbrugerne, hvorfor deres altruistiske 

holdninger kommer til udtryk på anden vis. Som nævnt lever vi et samfund, hvor etik og 

medmenneskelighed har fået en større plads på dagsorden i verdenssamfundet. Dette ses bl.a. 

på danskernes villighed til at støtte velgørende sager, såsom sultkatastrofen ved Afrikas Horn 

(Ritzau, 2011). Grundet de økonomiske ressourcer danskerne besidder, føler de sig forpligtet 

til at hjælpe andre mennesker i nød. Dette fremgår også af målevariablen ”Jeg føler en etisk 

forpligtelse at hjælpe producenterne og bønderne i den tredje verden ved at købe produkter 

som er fremstillet under fair handel”, hvilket loadede højst af de to målevariable som berørte 

etisk forpligtelse. Ligeledes kunne det ud fra de kvalitative interviews konstateres, at non-

fairtrade respondenterne hovedsageligt donerede pengebeløb til velgørende formål. Derfor 

skal beslutningsprocessen ses i sammenhæng med en mere emotionelt og reflekterende 

kontekst end den rationelle økonomiske tilgang.  

Blandt non-fairtrade forbrugerne har viden kun en indirekte effekt igennem concern. Dette 

hænger muligvis sammen med, at disse forbrugere ikke har nok viden til at kunne omdanne 

det til køb, hvilket også kom til udtrykt under de kvalitative interviews. Derfor kan det 

forventes, at disse forbrugere ift. kompleksitetsmodellen køber Fairtrade på baggrund af cues, 
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i form emballagen eller pris, da dette kan signalere en vis kvalitet. Dette betyder, at man på 

samfundsniveau bør arbejde hen imod at associere Fairtrade-mærket med bæredygtig og 

human ansvarlighed. Heraf hjælper man forbrugeren, idet kompleksiteten ved forbrugsvalget 

mindskes. Forbrugeren udliciterer således opgaven ved at anvende Fairtrade-mærket, som en 

mental markør til at retfærdiggøre, at man træffer det rigtige valg (Hansen, 2008b).  

Ydermere kunne Sune fra FMD fortælle, at mere viden ikke nødvendigvis betyder mere køb. 

Viden skal derfor ikke øges for at påvirke købsintentionen direkte, men derimod for at øge 

concern. Viden kan således være med til at ændre deres overbevisninger af Fairtrade 

konceptet og der igennem indirekte påvirker købsintentionen. Viden har også en direkte effekt 

på skepsissen, hvorfor den kan være med til at mindske skepsis blandt disse forbrugere. De 

beliefs som ligger til grund for skepsissen bunder i troen om, at Fairtrade ikke har nogen 

effekt, eftersom det var de målevariabler som loadede højst på variablen skepsis; ”Jeg tror 

ikke på, at Fairtrade konceptet hjælper producenterne i udviklingslande” og ”Fairtrade er 

meget som velgørenhed: indkøb af Fairtrade-mærkede produkter løser ikke noget i det lange 

løb. Det letter ens samvittighed.” Dette forklarer muligvis størrelsen af concerns effekt ift. 

Fairtrade forbrugerne. Det skal bemærkes, at skepsissen ikke har nogen indflydelse på 

købsintention, dog kan man ved denne indsigt mindske den overordnede skepsis der måtte 

være. Dette gøres ved at kommunikere hvilken effekt Fairtrade har for arbejderne i 

udviklingslandene.  

 

Eftersom forbrugergruppen ”non-fairtrade forbrugere” består af forbrugere som aldrig eller 

sjældent køber Fairtrade produkter, kan de betragtes som værende potentielle regelmæssige 

købere af Fairtrade, med mulighed for yderligere vækst. Denne gruppe kan derfor ses som 

segmentet ”aktive skeptikere”, som FMD kommunikationsmæssigt arbejder relativt meget 

med. Derfor udføres ligeledes et prioritetskortet for denne forbrugergruppe, jf. Figur 7. 
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Figur 7: Prioritetskort for non-fairtrade forbrugere (den numeriske effekt) 

 

I Figur 7 fremgår det, at pris og concern er placeret i feltet Fortsæt som nu. FMD arbejder på 

nuværende tidspunkt på at mindske differencen på Fairtrade og konventionelle produkter 

mindst muligt. Derfor skal de fortsætte deres arbejde ift. prisen. Det skal dog bemærkes, at 

FMD som sådan ikke har nogen indflydelse på prisen, da dette er op til den vanlige 

markedsøkonomiske prisfastsættelse i de forskellige led det afhænger af. Endvidere er prisen 

en mere abstrakt størrelse, idet forbrugerne ser en sammenhæng mellem en højere pris og at 

det også hjælper i sidste ende. Ved at sætte prisen ned på niveau med konventionelle 

produkter, kan muligvis give konsekvenser for deres primære forbrugergruppe, som er dem 

som køber disse produkter. Derfor skal FMD i deres kommunikation til non-fairtrade 

forbrugerne kunne retfærdiggøre merprisen, ved at forklare hvilken forskel disse produkter 

kan gøre for arbejderne i udviklingslandene. Sagt med andre ord, skal denne forbrugergruppe 

overbevises. Endvidere bør det overvejes, hvorvidt FMD skal afsætte flere ressourcer af til 

arbejdsområdet pris, eftersom dette ligger ved grænsen til det kritiske område, hvor en indsats 

bør koncentreres.  

Det er ligeledes vigtigt at fortsætte arbejdet med concern, da denne variable har en betydelig 

effekt på købsintentionen. Dette kan gøres ved at øge viden, da det ses, at denne variable har 

en indirekte effekt på købsintentionen igennem concern. Dermed kan forbrugerne opnå en vis 

viden, hvilket kan resultere i ændring af deres holdninger. Isoleret set bør viden ikke tilegnes 

den største arbejdsindsats, idet denne ikke har nogen høj effekt på købsintentionen. Viden skal 

derfor ses i relation til concern.   

Der hvor FMD bør fokusere deres indsat er ved arbejdsområdet; etisk forpligtelse. Derfor skal 

FMD være bedre til at stimulere forbrugernes emotionelle side. Dette opnås ved, at forsøge, at 
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skelne Fairtrade produkterne fra andre produkter på detailniveau, ved udtrykkeligt at 

reklamere og kommunikere hvilke betingelser produkterne er blevet produceret under. 

Hermed udvikles en mere human og social sammenhæng mellem producenterne og 

forbrugeren, hvorved den emotionelle følelse skabes. Dette kan være med til at øge 

engagementet hos denne forbrugertype. Ydermere vil sådan en indsat også hjælpe 

forbrugernes forbrugsvalg, idet produkterne får tilknyttet en mere bæredygtigt og humant 

egenskab.    

 

8. Konklusion 

Salget af Fairtrade, er på det seneste par år steget markant, hvorfor udnyttelse af fremtidige 

vækst, kan ske ved at undersøge og forstå de faktorer som driver forbrugerne til køb. Derfor 

er spørgsmål som ”hvilke faktorer påvirker forbrugernes købsintention af Fairtrade 

produkter?” yderst interessant både fra et fagligt og ledelsesmæssigt perspektiv. 

Afhandlingen havde således til formål at tilvejebringe dette spørgsmål.  

Den teoretiske model blev udviklet ud fra tidligere udenlandske litteratur studier, hvorfor det 

fandtes nødvendigt at udvide den originale TBP-model, til også at indeholde andre potentielle 

fremtrædende faktorer. De inkorporerede faktorers vigtighed kom bl.a. til udtrykt ved 

gennemgangen af den teoretiske referenceramme og de eksplorative interviews.  

Kvantificeringen af relationen mellem de potentielle fremtrædende faktorer og 

købsintentionen identificerede en række afgørende faktorer ift. forbrugernes købsintention af 

Fairtrade. Ydermere blev to forbrugergrupper identificerede, hvoraf det kunne konkluderes, at 

der eksisterer variation imellem hvilke faktorer der påvirker købsintentionen blandt 

grupperne. De to forbrugergrupper var henholdsvis; Fairtrade og non-fairtrade forbrugere 

 

Hos forbrugergruppen ”Fairtrade forbrugere” fandtes viden, concern, etisk forpligtelse, 

selvidentitet og social norm som værende drivkræfter bag købsintentionem af Fairtrade, 

hvorimod shopping inconvenient blev opfattet som en barriere.  

Disse forbrugere køber Fairtrade, da dette stemmer overens med deres værdigrundlag og 

overbevisninger. Derved kan forbrugeren relatere sig til de generelle medmenneskelige 

holdninger og værdier Fairtrade står for, hvorfor der skabes et macht med individets 

selvopfattelse. Det er derfor vigtigt at kunne appellere til deres værdier og holdninger, da 

dette er drivkræften bag deres køb. Viden spiller en særlig væsentlig rolle hos denne 
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forbrugergruppe, idet den både påvirker positivt direkte, og indirekte igennem concern (den 

positive attitude). Viden giver således forbrugerne kompetencerne til at kunne købe Fairtrade 

samtidig med, at det bidrager til en mere positiv attitude. Derfor skal FMD fortsætte arbejdet 

ift. viden, concern og etisk forpligtelse, da disse har en betydelig effekt på købsintentionen.  

Derudover bør FMD overveje hvorvidt man ønsker at øge effekten på selvidentitet eller flytte 

ressourcerne fra dette område over på andre indsatsområder. I forhold til social norm og 

shopping inconvenient bør disse blot observeres, da de ikke har den største effekt på 

købsintentionen.  

I forhold til forbrugergruppen ”non-fairtrade forbrugere” fandtes concern, etisk forpligtelse og 

viden som drivkræften bag købsintentionen, mens pris blev opfattet som en barriere. Viden 

spiller en mindre væsentlig rolle blandt disse forbrugere, mens etisk forpligtelse, concern og 

pris spiller en større rolle. Disse forbrugeres Fairtrade-køb foregår ikke på baggrund af et 

værdigrundlag. Deres køb sker primært på baggrund af emotionelle følelser og en lyst til at 

hjælpe andre i nød. Derfor er det særligt vigtigt, at appellere til disse forbrugeres emotionelle 

og medmenneskelige aspekter, hvori man bl.a. skal overbevise forbrugerne omkring 

merprisen og konceptet.  

 

På baggrund af resultaterne af de betydende faktorer og deres effekt, opnår FMD et 

ledelsesmæssigt og strategisk værktøj til at kunne agere ift. de to forbrugergrupper. FMD står 

således overfor muligheder såvel som udfordringer.  

Overordnet set bør FMD gøre en indsats på områderne; etisk forpligtelse, concern og viden, 

da disse er blandt de fremtrædende faktorer hos begge forbrugergrupper. Dette gøres vha. 

kommunikation, ved at forbedre viden, opbygge en mere positiv attitude til Fairtrade-

spørgsmål i almindelighed, samt at forbinde forbrugerne og producenterne. Disse tiltag vil 

medføre et øget engagement, og dermed til, direkte og indirekte flere købere. Det er disse 

faktorer FMD kan påvirke direkte igennem deres kampagner og målrettede kommunikation til 

de to forbrugergrupper. De mere produktrelaterede faktorer såsom pris og shopping 

inconvenient har FMD kun en indirekte indflydelse på, hvorfor en effektiv dialog med de 

forskellige aktører, er vejen frem til at kunne påvirke disse faktorer.   

Desuden kræver det, at kommunikationen til de to forbrugergrupper tilpasses, da den samme 

kommunikation ikke vil have den samme tænkelige effekt.   
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9. Perspektivering  

Resultaterne har vist, at etisk forpligtelse og selvidentitet havde en signifikant rolle på 

forklaringen af købsintentionen af Fairtrade-køb. Dette understreger vigtigheden af disse 

faktorer, hvorfor de bør inkorporeres i fremtidige studier vedrørende Faitrade eller af anden 

etisk kontekst. Selvom, at tilføjelsen af etisk forpligtelse og selvidentitet i TPB modellen 

medfører en positiv indflydelse på købsintentionen, er der stadig visse spørgsmål som er 

ubesvarede, ift hvilke specifikke driver der ligger bag faktorerne. Det er derfor nødvendigt at 

overveje hvordan fremtidig forskning kan opnå bedre forståelser af dette.  

I forhold til Pelsmacker og Janssens (2006) undersøgelse fandtes viden, som værende det mest 

indflydelsesrige faktor på købsintentionen blandt Fairtrade forbrugerne. Målevariablerne som 

berørte viden fortæller som sådan, ikke noget om, hvilke handlinger FMD bør foretage. 

Målevariablerne bidrog til at kunne konstatere den generelle viden, hvorfor de ikke indeholdt 

handlingsorienterede spørgsmål. Derfor bør der laves yderligere undersøgelse på dette 

område, kvalitativ såvel som kvantitativt, ved at udarbejde spørgsmål som kan identificere de 

rigtige arbejdsområder. Spørgsmålene skal således være af mere specifikke karakter, hvorved 

de væsentlige elementer kan identificeres. Derved får FMD mulighed for at finde frem til de 

præcise drivere som ligger bag viden, hvorfor en mere handlingsorienterede indsat kan 

forekomme.  

I forlængelse af viden bør denne faktor undersøges, hvorvidt denne har en indirekte 

indflydelse igennem de andre faktorer. Ved sociale norm kunne man undersøge Fairtrade 

forbrugernes villighed til at tale om Fairtrade blandt betydende referencegrupper, hvorved 

købsintentionen kan påvirkes indirekte. Dette er særdeles relevant, da flere studier bl.a. har 

kunnet konstatere, at word-of-mouth har en yderst positiv effekt (Allso et al, 2007; Keller, 

2007).   

Stikprøvestørrelsen i denne handling bestod af 145 Fairtrade forbrugere og 159 non-fairtrade 

forbrugere. Derfor anbefales det, at man i fremtidige studier tester disse resultater på en større 

stikprøvelse, hvorfor ny viden og konklusioner eventuelt kan genereres.  
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Bilag 1 - Afhandlingens struktur 

 
 

Bilag 2 – Fairtrade Mærket Danmark´s produkt- og 

informationsflow 

 

 Kilde: www. Faitrade-maerket. 

 

 

 

 

 

Strategiske anbefalinger 

Kvantitativ undersøgelse 

Kvalitativ undersøgelse, herunder præsentation af den endelige teoretiske model 

Teoretiske referenceramme, herunder opstilling af hypoteser 

Fairtrade konceptet og det danske marked 

Problemstilling og problemformulering 
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Bilag 3 – Shaw & Shui´s model: Sammenligning ml. TRA, 

TPB og modificerede TPB med tilhørende Etisk 

forpligtelse og Selvidentitet 
 

 

Kilde: Shaw & Shiu (2000). The Contribution of Ethical Obligation and Self-identity to the Theory of Planned 

Behaviour: An Exploration of Ethical Consumers. 

 

 

Bilag 4 – Pelsmacker & Janssens´ model 

 

Kilde: Pelsmacker, Patrick; Janssens, Wim.(2006). A Model for Fair Trade Buying Behaviour: The Role of 

Perceived Quantity and Quality of Information and of Product-specific  
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Bilag 5 – Hypoteser og tilhørende spørgsmål 
 

Selvidentitet 

H1: Selvidentitet har en direkte positiv betydning for købsintentionen 

3
Q8: Hvor vigtigt er følgende etiske overvejelser for dig, når du køber dagligvarer? (8.1) Fair 

pris til producenterne og bønderne for deres råvarer (fair handel), (8.2) Dyrevelfærd, (8.3) 

Miljø, (8.4) Menneskerettigheder  

4
Q12: Jeg tager ofte stilling til etiske spørgsmål  

5
Q13: Det stemmer godt overens med mine generelle værdier at købe Fairtrade-mærkede 

produkter 

 

Etisk forpligtelse 

H2: Etisk forpligtelse har en direkte positiv betydning på købsintentionen 

6
Q14: Jeg føler en etisk forpligtelse at hjælpe producenterne og bønderne i den tredje verden 

ved at købe produkter som er fremstillet under fair handel (bedre rettigheder og 

arbejdsbetingelser i form af fair løn, ligeløn mellem mænd og kvinder, løn under sygdom 

m.m)  

7
Q15: Det er vigtigt at tage hensyn til hvilke konsekvenser mit forbrug har for andre, f.eks. 

dem som har produceret produktet 

 

Social Norm 

H3: Social norm har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen. 

8
Q16: Personer jeg finder relevante for mig synes, at jeg skal købe Fairtrade-mærkede 

produkter 

9
Q17: Angiv venligst hvor sandsynligt det er, at følgende grupper synes, at det er en god ide, 

at du køber fairtrade produkter? (17.1) Familie, (17.2) Venner, (17.3) Bekendte, (17.4) 

Kolleger 

 

                                                           
3
 Shaw og Shiu (2000) 

4
 Shaw og Shiu (2000) 

5
 Opstillet på egen hånd 

6
 Shaw og Shiu (2000) 

7
 Opstillet på egen hånd 

8
 Shaw og Shiu (2000) 

9
 Shaw og Shiu (2000) 
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Attitude 

H4: Concern for Fairtrade har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H5: Skepsis for Fairtrade har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen  

10
Q21: Jeg mener, at Fairtrade er vigtigt  

11
Q22: Fair handel (fair trade) burde være en generel måde at handle på, og ikke et alternativ  

12
Q23: Fairtrade-mærkede produkter mangler troværdighed 

13
Q24: Jeg tror ikke på, at Fairtrade konceptet hjælper producenterne og bønderne i 

udviklingslande 

14
Q25: Fairtrade er meget som velgørenhed: indkøb af Fairtrade-mærkede produkter løser 

ikke noget i det lange løb – Det letter ens samvittighed 

 

PBC 

H6: Pris har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen 

H7: Shopping inconvenient har en direkte negativ indflydelse på købsintentionen 

15
Q26: Det er dyrt at købe Fairtrade-mærkede produkter 

16
Q27: Jeg er villig til at betale mere for Fairtrade-mærkede produkterne 

17
Q28: Fairtrade-mærkede produkter bør ikke være dyrere end almindelige produkter  

18
Q29: Det kræver en indsats at skulle købe Fairtrade-mærkede produkter, idet man skal lede 

efter det 

19
Q30: Det er svært at finde de nødvendige Fairtrade-mærkede produkter 

20
Q31: Fairtrade-mærkede produkter forhandles ikke alle steder 

 

 

 

 

                                                           
10

 Pelsmacker og Janssens (2006) 
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 Pelsmacker og Janssens (2006) 
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 Opstillet på egen hånd 
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Information  

H8: Mængden af information har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H9: Kvaliteten af information har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H10: Mængden af information har en indirekte positiv indflydelse på købsintentionen 

gennem den generelle attitude 

H11: Kvaliteten af informationen har en indirekte positiv indflydelse på købsintentionen 

gennem den generelle attitude 

Mængden af information: 

21
Q32: Der er ikke meget information om, hvor der forhandles Fairtrade-mærkede produkter  

22
Q33: Der er generelt ikke en meget information om Fairtrade-mærket  

23
Q34: Der kunne godt være mere information om hvem der forhandler Fairtrade, og hvilke 

produkter man kan få 

 

Kvaliteten af information: 

24
Q35: Fairtrade-organisationen i Danmark skal være bedre til at informere forbrugerne 

25
Q36: Fairtrade er ikke et veldefineret koncept, og bør derfor forklares mere præcist og 

tydeligt 

26
Q37: Informationen omkring Fairtrade konceptet og -mærket er generelt ringe  

 

Manglende viden 

H12: Viden omkring Fairtrade har en direkte positiv indflydelse på købsintentionen 

H13: Viden omkring Faitrade har en indirekte positive indflydelse på købsintentionen 

igennem den concern 

H14: Viden omkring faitrade har en indirekte positive indflydelse på købsintentionen 

igennem den generelle attitude skepsissen  

27
Q38: Jeg ved nok omkring Fairtrade-mærket til at kunne købe disse produkter  

28
Q39: Jeg er usikker på hvad Fairtrade-Mærket er  
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 Inspireret fra Pelsmacker og Janssens (2006) 
22

 Pelsmacker og Janssens (2006) 
23

 Opstillet på egen hånd 
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27

 Opstillet på egen hånd 
28

 Opstillet på egen hånd 
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Købsintention 

OBS hypotesen kan ikke opstilles grundet manglende købsdata 

29
Q40: Hvor sandsynligt er det, at du vil købe Fairtrade-mærkede produkter næstegang du 

handler ind? 

30
Q41: Hvor sandsynligt er det, at du har planer om at købe Fairtrade-mærkede produkter 

indenfor de næste 3 måneder?  

 

Bilag 6 – FCB modellen 

 

Kilde: http://www.berg-marketing.dk/facts_vrs_feelings.htm  
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 Shaw og Shiu (2000) 
30

 Opstillet på egen hånd 
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Bilag 7 – Fordeling af respondenterne ved 

forbrugerinterviews 
 

Dybdeinterview 

Respondent Køn Alder Fairtrade forbruger 
A Mand 21 Ja 
B Mand 50 Ja 
C Kvinde 23 Moderat 
D Mand 26 Nej 

Duo-interview 

Respondent Køn Alder Fairtrade forbruger 
H Kvinde 25 Nej  
G Kvinde 28 Nej 

 

Bilag 8 - Spørgerammer  
 

Bilag 8a - Spørgeramme til forbrugerinterviews  

 

Fairtrade forbrugere 

Produktet specifikt: 

 Har du købt fair trade produkter før? 

 Hvordan kan det være du køber fairtrade? 

 Hvilke varer plejer du at købe?  

 Hvordan synes du prisen er sammenlignet med non-fair trade produktet? 

 Hvordan mener du tilgængeligheden er til produkterne? 

 Hvor har du stiftet bekendtskab med fair trade mærket? Gennem venner, information? 

 Synes du der er nok information omkring fair trade? 

 

Attitude: 

 Hvad er din holdning til fair trade?  

 Tror du på at det gør en forskel? Hvilken forskel gør den? 
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Social Norm: 

 Kender du nogen som køber fair trade?  

 Køber din familie fair trade? 

 Køber dine venner fair trade? 

 Synes dine familiemedlemmer og venner, at det er godt at købe fair trade? 

 Anbefaler du det til andre? 

 

Self identitet: 

 Går du ind for etik og moral? Er etik/moral blevet din identitet? 

 Er moralske og etiske problemstillinger vigtige for dig? 

 Kan du identificere/relatere dig med konceptet? 

 Hvordan kan du identificere dig selv med konceptet? 

 Støtter du aktivt andre sager? F.eks. Rød kors, WTO, osv. 

 

Etisk forpligtelse: 

 Hvordan mener du forholdene er i landene i den 3. verden sammenlignet med vesten? 

 Mener du vi som forbrugere i versten gør nok for landene i den. 3 verden? 

 

Skeptiske/non-fairtrade forbrugere  

Produktet specifikt: 

 Har du købt fairtrade produkter før? 

 Hvorfor køber du ikke fair trade? 

 Hvad er der holder dig tilbage? 

 Hvad er din mening omkring prisen og tilgængeligheden til fairtrade produkterne? 

 Hvad skal der til før du køber fairtrade? 

 

Attitude: 

 Hvad er din holdning til fairtrade?  

 Tror du på at det gør en forskel?  

 Hvad kan der gøres for at du bliver mindre skeptisk? 

 Ville du have mere tillid til mærket hvis det var kontrolleret af en myndighed. Dette 

kunne være f.eks. EU? 
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Social Norm: 

 Kender du nogen som køber fair trade?  

 Køber din familie fair trade? 

 Køber dine venner fair trade? 

 Synes dine familiemedlemmer og venner, at det er godt at købe fairtrade? 

 Ville du være mere villig til at købe fair trade produkter hvis du fik det anbefalet af 

dine venner? 

 

Self identitet: 

 Er moralske og etiske problemstillinger vigtige for dig? 

 Hvordan kan det være du ikke kan identificere/relatere dig med konceptet? 

 Hvordan har du det med andre etiske sager? Støtter du aktivt andre sager? F.eks. Rød 

kors, WTO, osv. 

 

Etisk forpligtelse: 

 Hvordan mener du forholdene er i landene i den 3. verden sammenlignet med vesten? 

 Mener du vi som forbrugere i versten gør nok for landene i den. 3 verden? 

Bilag 8b - Spørgeramme til ekspertinterview  

 Generelt om Fairtrade, det danske markedet, og herunder hvilken rolle Fairtrade 

Mærket Danmark har 

 Hvorfor forbrugere vælger at købe Fairtrade. Herunder Hvem 

- Pris 

- Tilgængelighed 

- Information m.m. 

 Hvilke udfordringer Fairtrade står overfor på det danske marked 

 Hvilke tiltag der skal til for at imødekomme udfordringerne/fremme salget. Herunder 

hvilke tiltag Fairtrade Mærket Danmark har i fremtiden 

 Fairtrade´s potentiale i fremtiden (danske marked) 
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Bilag 9 – Forbrugerinterviews 
 

9.1 Respondent A 

Interviewer: Hvor tit køber du fairtrade produkter? 

A: Hvis bare ét produkt af et helt indkøb tæller, så er det flere gange om ugen. I gennemsnit 2 

gange om ugen. 

Interviewer: Okay, hvilke produkter/varer er der tale om? 

A: Mest slik og chokolade. Men oftest også krydderier, morgenmadsprodukter, ris, diverse 

konservesprodukter, og jeg har også købt nogle fairtrade håndklæder og T-shirts. 

Interview: Så det er primært dagligvarer? 

A: Hov, jeg glemte lige at tilføje bananer, som jeg også ofte køber fairtrade. Men ja, for det 

meste dagligvarer. Eller, jeg køber udelukkende fairtrade bananer, men køber den ofte som i 

flere gange om ugen. 

Interviewer: Hvordan mener du tilgængeligheden er til fairtrade varer? 

A: Helt elendig! Jeg synes at udvalget dels er til at grine af her i Danmark, dels er der tale om 

overpriser. Jeg ved godt, at omkostningerne er højere ved fairtrade, men alligevel formår 

tyskerne, svenskerne og briterne at have op til 40 % lavere priser på samme varer. Ydermere 

bor jeg også et sted (Brøndby), hvor fairtrade udvalget er ekstra begrænset. 

Interviewer: så du mener, at dels tilgængeligheden og priserne er en barrierer for at du 

ikke køber mere fairtrade varer? 

A: Ja, kort sagt.  Og så min egen økonomi. 

Interview: Men ville du være villig til at købe mere fairtrade varer hvis der var et større 

udbud og prisen var bedre? 

A: Uden tvivl. Men som sagt spiller min egen økonomi også ind i forhold til prisen. Jeg er i 

øjeblikket på kontanthjælp, og dermed har jeg ikke så mange penge til rådighed. Hvis jeg 

f.eks. havde en månedsløn på 50.000 er jeg ikke i tvivl om at jeg udelukkende købte fairtrade 

produkter inden for de tilgængelige kategorier. 

Interviewer: Køber du andre bæredygtige varer udover fairtrade? 

A: Jeg køber også meget økologi. Desværre intet biodynamisk, da der intet er tilgængelig i 

mit område, og tilgængeligheden af disse produkter i Danmark er tæt på ikke-eksisterende. 

Interviewer: Men er du tilfreds med de fairtrade varer du køber? 
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A: Ja det er jeg bestemt. Jeg føler også, at de er af højere kvalitet, hvilket jeg også gætter på er 

pga. en psykologisk faktor, da jeg lettere ubevidst bilder mig selv ind, at de er af højere 

kvalitet. 

Interviewer: Fairtrade er vel også noget du selv kan stå inde for? 

A: Ja, for ellers vil jeg jo ikke købe det. 

Interviewer: Hvilken forskel tror du, at det kan gøre? Altså det at købe fair trade 

A: At jeg via mit køb er med til at bekæmpe uretfærdighed, undertrykkelse og udnyttelse af 

folk i den 3. verden, og er med til at øge den 3. verdens folks bevidsthed om deres rettigheder. 

Interviewer: Men som forbruger i vesten, føler du dig forpligtet til det? 

A: Ja, det gør jeg.  

Interviewer: Hvordan kan det være? 

A: Det er fordi vi er langt mere økonomisk bemidlede her i Vesten, så jeg antager det som en 

selvfølge at købe fairtrade produkter så vidt som muligt. Og Vesten er også via århundreders 

kolonisering skyld i den armod, der er i den 3. verden. Men jeg syntes også at det siger en del 

om det samfund vi lever i, at fairtrade ikke er en selvfølge. Det indikerer at vi lever i et 

samfund, hvor en lille, grisk og profitorienteret overklasse styrer og kontrollerer hele verdens 

produktionsapparat, som burde være på folkets hænder. 

Interview: Jeg kan se, at du går ind for en mere socialistisk tankegang end den 

kapitalisme. Men hvorfor tror du samfundet er profitorienteret som du selv udtrykker 

det? 

A: Ja, det gør jeg. Jeg tror at svaret skal findes i historien og i den menneskelige mentalitet. 

Der har siden civilisationens opståen altid siddet en rig overklasse og bestemt over folket. Og 

denne overklasse har altid været interesseret i at beholde magten og sin gunstige, økonomiske 

position, og vil gøre meget eller alt for at beholde den. Og så den mentale del, at nogle 

mennesker lader til at være biologisk og/eller socialt disponeret for egoisme og ligegyldighed 

med andre mennesker. Når disse mennesker er økonomisk bemidlede, så har de mulighed for 

at lade deres egoisme gå ud over andre, i form af udbytning af arbejderklassen m.m. 

Interviewer: Det lyder på dig, at du virkelig går op i moralske og etiske 

problemstillinger. Men hvorfor tror du, at der ikke er flere som køber fairtrade?    

A: Ja, det gør jeg virkeligt, men det er altid noget jeg har gjort, så man kan næste sige at det er 

en del af mig. Jeg tror der er flere forklaringer på det: 

- Mangel på kendskab til fairtrade 

- Mange har ikke råd 

- Begrænset udvalg, og begrænset tilgængelighed 
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- At nogle mennesker ikke er interesseret i at gøre noget for andre, f.eks. igennem sine køb. 

Interviewer: Men kan du forstå, at folk fravælger at købe fairtrade varer fordi de er 

skeptiske overfor det? 

A: Det kan jeg godt forstå. Der har været flere eksempler i medierne med svindel med 

ordningen, og at pengene ikke går til dem der burde få dem. Men dels mener jeg ikke, at det 

skal være en undskyldning for definitivt at fravælge fairtrade, dels mener jeg at tvivlen skal 

komme fairtrade ordningen til gode, da der er tale om meget få tilfælde, og ikke noget 

omfattende. 

Interviewer: Men det skyldes vel også den manglende viden du talte om. Så mener du, at 

der er nok information om fairtrade? 

A: Det lader det ikke til. Nu ved jeg ikke præcis hvor mange der kender til ordningen, og ved 

hvad den omfatter, men det virker som om at der er en del, der ikke kender til det. Måske at 

fairtrade bevægelsen skulle investere i en oplysningskampagne om mærket, for som det er i 

dag, skal man aktivt opsøge hjemmesiden, for at få info om det. Det er sjældent er der også et 

indslag i nyhederne eller aviserne. 

Interviewer: Der er faktisk lavet en undersøgelse som viser, at 70 % af den danske 

befolkning kender til mærket eller har hørt om den 

A: Jeg mindes også at havde set det for nyligt. Men "kender til", og "ved hvad det mere 

præcis omfatter" er jo to forskellige ting, da det beskriver hvor omfattende ens viden er om 

ordningen. Selvom navnet giver sig selv lidt. 

Interviewer: Ja, det er rigtigt. Men hvor har du stiftet bekendtskab med fairtrade 

mærket?  

A: Jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg stiftede bekendtskab med det. Men jeg tror at det hang 

sammen med min interesse med økologi, og så stiftede jeg kendskab med fairtrade, og 

begyndte at interesserer mig for dette også. Men mere præcis hvor og hvornår, er jeg som sagt 

ikke helt sikker på. Men jeg tror det har været omkring 2005. 

Interviewer: Kender du andre som køber fairtrade varer? 

A: Min omgangskreds er ikke så stor, men jeg er i hvert fald den eneste i min nærmeste 

familie, der aktivt opsøger disse produkter. Men jeg har da et par venner/bekendte, der også er 

positivt indstillet over for det, og har købt fairtrade produkter af og til. 

Interviewer: Har dine venner/bekendte haft indflydelse på din holdning til fairtrade, og 

omvendt? 

A: Min støtte til fairtrade kom udelukkende fra mig selv af. Men jeg tror at jeg har haft en 

indflydelse på mine venner, i positiv retning. 
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Interviewer: Men er du enig i at man er mere modtagelige overfor den information man 

får fra ens venner, familiemedlemmer og bekendte? og kan du muligvis uddybe 

ovenstående med, at du har haft en positiv indflydelse på dine venner 

A: Det er jeg ret sikker på. Man har som regel en større tiltro, og stoler mere på nære 

omgangskredse, end f.eks. en sælger på gaden. Jeg har et par gange lokket nogle venner med i 

en fairtrade butik, hvor de også har købt nogle varer. 

Interviewer: Okay, og de var positive overfor det? 

A: Ja 

Interviewer: Hvordan kan du identificere dig selv med konceptet? 

A: At min personlighed og mine ønsker er i overensstemmelse med hvad fairtrade står for. 

Interviewer: Støtter du aktivt andre sager?  

A: Udover økologi og fairtrade, er jeg også vegetar, og jeg er medlem af en række foreninger 

og organisationer, f.eks. Anima, Dyrenes Alliance, IBIS, Amnesty International, 

Støttekomiteen for Tibet og Landsforeningen Autisme. Min aktivitet i foreningerne er ikke så 

stor, da jeg ofte mangler overskud til dette. 

Interviewer: Okay, tror ikke jeg har flere spørgsmål  

A: Okay 

Interviewer: Jeg vil sige mange tak for din deltagelse 

A: Det var så lidt 

 

9.2 Respondent B 

Interviewer: hvor tit køber du fair trade varer? 

B: Tja, det gør jeg vel et par gange om ugen 

Interviewer: Hvilke fair trade varer plejer du for det meste at købe? 

B: Kaffe, the, kolonial, altså dagligvarer stort set 

Interviewer: Ville du ønske, at du kunne købe mere fairtrade? 

B: Ja egentlig 

Interviewer: Hvilke barrierer er der for, at du ikke køber flere fairtrade varer? 

B: Udvalget. Altså tilgængeligheden. 

Interviewer: Er der evt. andre barrierer du kan komme i tanke om? 

B: Nej, ikke umiddelbart 

Interviewer: Hvordan synes du prisen er sammenlignet med non-fairtrade produktet? 

B: Den er i orden. Jeg giver gerne lidt mere for fairtrade 
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Interviewer: Hvordan kan det være, at du er villige til at give mere for fairtrade 

produkter? 

B: Så arbejderne og bønderne på produktionsstederne får en anstændig løn og arbejdsvilkår 

Interviewer: Okay.. og du tror, at det gør en forskel? 

B: Ja da, ellers ville jeg kun købe konventionelt. Tror altid på det bedste i folk.. 

Interviewer: Føler du, at det er din forpligt som forbruger i den vestlige verden, at 

hjælpe 

landene i den 3.verden? 

B:Ja, man skal hjælpe, hvor det er muligt 

Interviewer: Mener du, at vi i samfundet gør nok for landene i den 3.verden? 

B: Nej, vi skulle købe flere af deres varer 

Interviewer: Tallene viser, at al fairtrade handel står for ca. 1-2 % af al detailhandlen. 

hvad tror du det skyldes, at vi ikke køber flere fairtrade varer? 

B: Mange mennesker er ligeglade, har dårlige undskyldninger. F.eks. at det hele forsvinder til 

administration osv. Så går mange også udelukkende efter prisen...trist 

Interviewer: Så prisen mener du også spiller en rolle? 

B: Helt klart! 

Interviewer: Mener du at folk er oplyste nok omkring fairtrade? 

B: Nej, men der er også mange, der fortrænger facts 

Interviewer: Mener du der er nok information omkring fairtrade? 

B: Nej, der måtte godt være mere 

Interviewer: Okay, så vil jeg gerne høre hvor du stiftede bekendtskab med fairtrade 

mærket?  

B: Aviser, Økologisk Landsforenings medlemsblad, bladet Spis Bedre og Amnestys 

medlemsblad 

Interviewer: Køber du andre bæredygtige produkter end fairtrade? 

B: Sommetider hos Care Trade i Kbh (netbutikken) og i økobutikken på mit Buddha center 

Interviewer: Det ser ud til at du går meget op i moralske og etiske problemstillinger. Er 

det vigtigt for dig?  

B: Ja, rigtig rigtig meget 

Interviewer: Så du køber ikke fairtrade som en signalværdi, men mere fordi det 

stemmer overens med din måde at anskue verden og livet på? 

B: Ja, lige præcis 

Interviewer: Går din omkreds også ind for de samme principper? f.eks. fairtrade? 
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B: Næsten kun de andre vegetar/veganer venner jeg har 

Interviewer: okay, synes dine vegetar/veganer venner, at det er godt at købe fairtrade 

B: Ja, de fleste har samme holdning omkring det som mig 

Interviewer: Er det vigtigt for dig, at I har de samme holdninger? 

B: Ikke nødvendigvis, når det gælder fairtrade, men ellers er det temmelig vigtigt 

Interviewer: Okay, hvad mener du, om folks skepsis over for fairtrade? Kan du forstå 

det? 

B: Jeg kan godt forstå deres anskuelser og handlinger, men jeg synes bare, det er forkert og 

egoistisk og fattigt 

Interviewer: okay, støtter du aktivt andre sager?  

B: Amnesty Int. og er indsamler for Røde Kors og Dansk Flygtningenævn plus giver bidrag til 

andre indsamlinger  

Interviewer: Okay.. men jeg tror det var det.  Jeg vil sige mange tak for din deltagelse 

B: Det var da så lidt.  

 

9.3 Respondent C 

Interviewer: Hvad kender du til fairtrade? 

C: Det er CSR inden for fødevarer. 

Interviewer: Har du nogensinde købt fairtrade produkter før? 

C: Ja, det har jeg 

Interviewer: hvad er det for nogle produkter? 

C: Det har været kakao produkter 

Interviewer: Hvordan kan det være at du valgte at købe fairtrade. Var det tilfældigt 

eller vidste du godt hvad konceptet gik ud på? 

C: Jeg købte det, fordi en ven anfaldte mig det, og fortalte noget omkring fair trade. Også 

valgte jeg bare at købe det, for at støtte det, kakao produktionen. 

Interviewer: Kunne du lide det? 

C: Ja 

Interviewer: Hvordan synes du så prisen er sammenlignet med non-fairtrade 

produkter? 

C: Jeg synes ikke det er så slemt. Jeg synes ikke prisforskellen er så slemt, at den har en så 

stor betydning. Prisen er ikke noget man tænker over. Det ikke fordi der er 100 kr. forskel.  
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Interviewer: Der er jo en forskel på 20 til 30 %. Du kan f.eks. få 4 stk. bananer for ca. 

12kr. som er fairtrade mærket og non-fairtrade for 5 kr. Så der er jo stadig en 

prisforskel 

C: 5 kr. pr stk.? 

Interviewer: Nej 5 stk. kr. for 4 stk., også 12 kr. for 4 stk. fairtrade mærkede bananer. 

C: Jeg tror det kommer an på hvem man er. Hvis man er studerende så ville jeg nok gå efter 

de almindelige, men som udgangspunkt så ville jeg vælge fairtrade, hvis prisforskellen ikke er 

så stor 

Interviewer: Så prisen har noget at sige i sidste ende? 

C: Ja, men det er jo noget med at gøre med ens indkomst.  

Interviewer: Nu fortalte du, at du kun havde købt fairtrade én enkelt gang før? 

C: Naah, jeg har nok gjort det flere gange. Det var bare den ene jeg lige kunne huske. 

Interviewer: Hvordan synes du tilgængeligheden er til produkterne. Er der nok 

produkter og er de synlige butikkerne? 

C: Ja det synes jeg de er. Altså, man kan jo se mærket på nogle af de fødevarer der nu er 

fairtrade produkter  

Interviewer: Så du synes, at det er nemt at få fat i?  

C: Ja, jeg synes ikke det har været det store problem 

Interviewer: Hvordan synes du informationen omkring fairtrade har været? Synes du, 

at der er nok information? 

C: Jeg synes der er mangel på information. Hvis man ikke selv opsøger informationen, så tror 

jeg ikke rigtigt man ville vide hvad fairtrade går ud på og hvad det egentlig er.  

Interviewer: Hvilken slags information skulle det så være? 

C: Generelt viden om hvad fairtrade mærket er, siger, fortæller og hvad der er bag mærket. 

Hvad det er for nogle forhold arbejderne og bønderne arbejder under 

Interviewer: Hvad er din generelle holdning til fairtrade? 

C: Det er jo godt. Det er jo godt, at man tager vare på arbejderne og bønderne, og at man tager 

det med i betragtning  

Interviewer: Tror du det gør en forskel for producenterne og bønderne i 

udviklingslandene? 

C: Det håber jeg, at det gør. Men som sagt mangel på information, og når du ikke rigtig ved 

eller kender baggrunden til kan du heller ikke være sikker på det. 

Interviewer: Så man er lidt skepsis fordi man ikke rigtig ved hvad det er? 

C: Ja 
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Interviewer: Føler du som forbruger her i vesten, at man er forpligtet til at hjælpe 

producenterne og bønderne i udviklingslandene?  

C: Til en vis grad ja. Det tror jeg har noget med at gøre med samfundet. Samfundet ser jo 

gerne man er mere ansvarsbevidst. Så jo i den forstand, så jo, så føler man jo nok at man er 

presset på en anden måde til at vælge fairtrade produkter frem for andet. 

Interviewer: Men mener du, at vi gør nok her i Danmark for bønderne i den 3. verden?  

C: Som udgangspunkt ja det vil jeg mene, men igen mangel på information. Jeg kan ikke lige 

komme i tanke om hvad Danmark skulle kunne gøre anderledes  

Interviewer: Nej, men jeg mener mere om forbrugerne i Danmark gør nok og for den 

sags skyld om du også gør nok? 

C: Nej, det tror jeg ikke jeg eller vi forbrugere i Danmark gør. Jeg tror mange folk vælger at 

købe ud fra pengepungen. 

Interviewer: Kunne du godt tænke dig at gøre mere? 

C: Ja, men igen så er jeg lidt begrænset med min indkomst.  

Interviewer: Skyldes det, at du kan relatere dig til konceptet, at det er vigtigt for dig. 

Altså de moralske og etiske problemstillinger er vigtige for dig siden du gerne vil gøre 

mere?   

C: Præcis 

Interviewer: Så man kan sige, at det er nogle af dine værdier?  

C: Ja helt klart. At skulle tage vare på en hel masse andre mennesker og ikke skulle tænke på 

at der er børnearbejde eller andet. Jeg tror man som menneske har et ansvar overfor sine 

medmennesker. 

Interviewer: Så vil jeg høre om du støtter andre etiske eller moralske sager? 

C: Hvad tænker du på?  

Interviewer: F.eks. Rød kors eller WTO. 

C: Jeg gør det når jeg kan. Altså hvis der bliver ringet på døren og jeg åbner, så jo 

selvfølgelig. 

Interviewer: Men du støtter ikke aktivt? 

C: Nej ikke aktivt. Jeg er ikke medlem af nogen organisationer 

Interviewer: Kender du så nogen der køber fairtrade produkter? 

C: Ja, det gør jeg. Som udgangspunkt tror jeg at de gør det. Ikke fordi det har været et 

samtaleemne.  

Interviewer: Hvem er det som du kender? 

C: Det har været bekendte, venner og familie. 
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Interviewer: Hvis de anbefalede dig til at købe fairtrade, ville du så være villig til at 

prøve 

C: Ja, det har jeg gjort.  

Interviewer: Dem du kender som nu køber fairtrade, tror du de synes, at det er en god 

ide at du køber fairtrade? 

C: Det kommer an på årsagen til hvorfor de selv køber fairtrade. Hvis de gør det af moralske 

grunde, så ja. Så ville de jo prøve at overbevise mig  

Interviewer: Hvis vi lige kan gå tilbage til informationen omkring fairtrade, der sagde 

du, at du ikke mente der var nok information. Men synes du, at den viden du har, er nok 

til at kunne forklare andre hvad fairtrade er. 

C: Nej det synes jeg ikke. Man kender de grundlæggende principper, men jeg synes ikke min 

viden er stor nok til at kunne formidle det videre.  

Interviewer: Men tror du, at din viden er en barriere for hvorvidt du kan købe 

fairtrade? 

C: Ja helt klart.  

 

9.4 Respondent D 

Interviewer: Hvad kender du til fairtrade mærket?  

D: Hmm, det er jo i hvert fald et ret populært koncept i Danmark, har jeg på fornemmelsen. 

Et initiativ til at forbedre arbejdsforhold inden for den primære sektor i udviklingslande ved at 

sørge for rimelige lønninger til arbejdskraften eller rimelig betaling for produkterne generelt 

Interviewer: Okay. Har du selv køb fairtrade produkter før? 

D: Få gange. Mest som gaver til venner, der går særligt op i så noget 

Interviewer: Men ikke til eget brug? 

D: Nej 

Interviewer: Kan du måske fortælle hvordan det kan være? 

D: Det betyder nok ikke så meget for mig. Men det har også noget at gøre med, at jeg ikke 

tror så meget på selve konceptet. Jeg kan nok generelt godt lide at være skeptisk over for ting  

Interviewer: Men hvad er det der gør, at du er skepsis overfor konceptet? 

D: Altså. Det er jo altid svært at afgøre, hvilken effekt bestemte initiativer vil have. Men 

netop fordi fairtrade er målrettet mod den primære sektor (altså råvarer), så er jeg lidt bange 

for, at den sektor kommer til at tiltrække flest investeringer i udviklingslandene - frem for 

f.eks. service sektoren, netop fordi det kan betale sig for dem på grund af fair trade, der 
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betaler godt. Men udviklingslande har jo aldrig opnået rigtig økonomisk vækst igennem en 

stærk primær sektor, men nærmere gennem produktion af mere komplicerede produkter eller i 

service sektoren. Det kan man f.eks. se ved den økonomiske vækst i Indien og i Asien 

generelt. Men jeg kan jo også tage selvfølgelige tage fejl. 

Interviewer: Blandt de lande hvor fairtrade konceptet er aktuelt, er i bl.a. Sydamerika, 

og der kan service sektoren være mindre udviklede end i Asien, hvilket gør at det derfor 

primært er råvarer de eksporterer og dyrker. Men du mener, at service sektoren vil 

være mest effektivt? 

D: Ja, og det er jo godt. Men der er spørgsmålet så, om service sektoren ligesom bliver holdt 

'tilbage', fordi den primære sektor trækker flere investeringer. Hvis der lige pludselig er en 

masse penge i at dyrke råvarer, så gør man jo det, i stedet for at investerer i service sektoren. 

Men de betyder jo så også, at service sektoren aldrig bliver udviklet, og ikke kommer op på 

niveau med den vestlige verden eller Asien. 

Interviewer: Men det er jo ikke fordi, at bønderne, arbejderne eller virksomhederne 

bliver rige på at sælge fairtrade til trods for at prisen er højere. Det sikrer, at bønderne 

får en fair pris for deres råvarer og dermed f.eks. får bedre arbejdsvilkår eller mulighed 

for at kunne investere i nye arbejdsmetoder som er bedre for miljøet osv. 

D: Det er selvfølgelig rigtigt. Og bønderne skal selvfølgelig have en rimelig løn. Men så 

længe den primære sektor fylder størstedelen af landets produktion, så tror jeg ikke, at det 

kommer en betydelig økonomisk vækst. For i almindelig makroøkonomi giver det jo mening, 

at subsidier til én sektor gør, at det er den sektor der trækker investeringer væk fra andre 

sektorer. Men om det så gælder i det her tilfælde, ved jeg ikke. 

Men i hvert fald er det nok særligt dét der gør, at jeg ikke er den store forbruger af fair trade. 

Så længe jeg er så usikker på, om det nu gør skade eller gavn, så har de produkter jo ikke 

nogen 'ekstra værdi' for mig. Jeg føler mig ikke mere socialt ansvarlig, kan man sige. 

Interviewer: Okay.. så det er din skepsis som holder dig tilbage? Altså, som forbruger i 

Vesten? 

D: Jo selvfølgelig. Men jeg tror, at fair trade faktisk skader udviklingslandenes potentiale 

gennem de subsidier. For hvis man ligesom 'lokker' udviklingslandene til at forøge den 

primære sektor på bekostning af de andre, så kan de ikke opnå økonomisk vækst. I Asien er 

den økonomiske vækst jo netop opstået, fordi man begyndte at investere i den sekundære og 

tertiære sektor. Det har hjulpet de lande enormt. Men Sydamerika og Afrika har stadig en 

farligt lav BNP per indbygger.  
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F.eks. er initiativer der har med hungersnød, menneskerettigheder eller diverse katastrofer at 

gøre der støtter jeg, altså hvor direkte støtte bare er livsnødvendigt. 

Interviewer: Okay, nu ved jeg ikke om din skepsis også skyldes, at der måske er lidt 

information om hvad fairtrade er og hvordan det virker. Ville det kunne ændre din 

mening, hvis du fik nødvendige information? 

D: Det kommer jo nok an på hvad den information er. Hvis jeg kan blive overbevist om, at 

det ikke har negative makroøkonomiske konsekvenser for landet. Men selvfølgelig er 

gennemskuelighed en vigtig ting, og det tæller da kun positivt, hvis man ved præcis, hvad 

man støtter. At støtten ikke 'forsvinder' i bureaukrati eller går til de forkerte. 

Interviewer: Okay, men synes du, at der findes nok information omkring fairtrade? 

D: Altså, hvis man selv gør en indsats, tror jeg informationen er let nok tilgængelig. Det er 

spørgsmålet om folk, der ikke virkelig engagerer sig i det, får nok at vide om det. Generelt 

synes jeg dog at Fair Trade har gjort det bedre end andre lignende organisationer. Og det 

hænger også sammen med sådan ren marketing. Det er meget nemmere og mere oplagt at 

købe et fair trade produkt, og være socialt ansvarlig på den måde - end det f.eks. er at skulle 

finde en organisation på nettet, hvor man så sender et beløb, og ikke kan se et fysisk produkt. 

Når du køber fair trade produkter, så har du jo ligesom en fysisk genstand, der viser at man 

har støttet et godt formål. Men du har nok ret i, at mere information ville øge interessen. 

Sådan noget som at vide præcis hvilken landsby man støtter, eller noget lignende kunne 

måske være rart, selvom det måske er svært. 

Interviewer: Du fortalte tidligere, at købte fairtrade produkter til nogle fra din 

vennekreds, fordi de netop går op i det.. Men kunne så finde på at servicere fairtrade 

produkter, hvis der var talte om netop den vennekreds som går op i det? 

D: Ja, det kunne jeg nok godt. Men netop for at de skulle nyde måltidet mere. 

Interviewer: Er der måske andre grunde til at du ville servere det? 

D: Hvis det er produkter, som jeg tror, er af højere kvalitet, end hvad jeg kan finde ellers. Det 

kunne godt være tilfældet med deres kaffe eller chokolade, f.eks. 

Interviewer: Så har jeg ikke mere at spørge om, og vil sige mange tak. 

 

9.5 Respondenter H og G 

Interviewer: Hvad kender i til fairtrade? 

G: ikke så meget. Man hører lidt om det 
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H: At de har nogle produkter som man kan købe som er lavet under bedre vilkår end det ellers 

ville.  Det foregår under bestemte regler som de har indordnet sig under, f.eks. at der ikke er 

børnearbejde og sådan. At man er sikker på at børn ikke har lavet de produkter, og der er 

nogle regler de overholder, at der f.eks. ikke er bestemte kemikalier i.  Er det ikke sådan det 

er? 

Interviewer: Altså f.eks. får bønderne en højere pris for deres råvarer, som sikker dem 

at de får bedre arbejdsvilkår osv. De får altså en fair pris for deres råvarer, og dermed 

ikke bliver udnyttet.  

Interviewer: Har i købt fairtrade før?  

H: Jo, det har jeg faktisk, men det har ikke været sådan at jeg har gået efter fairtrade. Men jeg 

har bare købt det hvis det har været samme pris, så har jeg tænkt at jeg ligeså godt kan prøve 

fairtrade. Det er ikke meget jeg har gjort, kun et par enkelte varer.  

G: Jeg har ikke 

Interviewer: Så det har været tilfældigt? 

H: ja tilfældigt. 

Interviewer: Kan du fortælle hvilken slags varer det var? 

H: Det har været kakao, chokolade, kaffe og sådan noget.’ 

G: Jeg har ikke købt noget. 

Interviewer: Hvordan kan det være? 

G: Jeg har ikke rigtigt stødt ind i det, tror jeg. Det er ikke rigtig noget jeg tænker over. 

H: Jo, hvis jeg står mellem et fairtrade produkter og ikke fairtrade produkt, så tager jeg 

fairtrade. Hvis det er til samme pris. 

Interviewer: Kun hvis det er til samme pris? 

H: Eller måske hvis det er lidt mere.  

G: Ofte er det faktisk dyrere, er det ikke?  

H: Jo, det er dyrere, men hvis det kun er 2 -3 kr kan man ligeså godt tage fairtrade. Hvis det er 

samme pris tager jeg fairtrade. 

Interviewer: Så prisen spiller en forskel? 

H: Ja 

Interviewer: Ved i hvilke produkter der findes som er fairtrade mærkede og hvor det 

forhandles? 

H: Jeg ved der findes, kakao, knækbrød, kaffe, bananer, chokolade, slik. Altså dagligvarer. 

G: Der er også tøj.  

H: er der også tøj? Det vidste jeg ikke 
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Interviewer: Synes i, at der er nok information om hvor man kan købe fairtrade og hvad 

det egentlig er? 

H: Næ, det er bare noget jeg støder på når jeg er i supermarkeder. Det ikke forbi, jeg kender 

bestemte butikker som har det. Jeg troede faktisk det var alle butikker som havde det, altså at 

de større kæder havde et lille udvalg af det. 

G: Ja, jeg gør også bare ud fra at de store kæder forhandler dem. 

Interviewer: Så i synes, at der mangler noget information? 

H: Ja det er ikke sådan at man støder ind på det. Der var en periode, hvor der var rigtig meget 

information omkring det, men jeg tror det var mere fordi de skulle introducere produkter.  

G: ja der var mange der gik på gaden på et tidspunkt, og lavede fairtrade kampagne.  

H: Men jeg synes ikke der bliver reklameret så meget for det mere, overhovedet. 

G: Næ. 

Interviewer: Ser i fairtrade produkterne i butikkerne, når i f.eks. handler ind? 

H: Ja, men det ikke fordi jeg søger, men jeg ser dem. Når jeg køber noget, så er det tit at jeg 

godt kan lide, at der lige er en fairtrade ved siden af.  

G: jeg ser ikke. Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt, hvor jeg har gået ind i en butik og 

stødt ind på det, og tænkt over det. 

Interviewer: Hvad er jeres generelle holdning til fairtrade? 

H: det ved jeg ikke. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til det 

G: jeg synes måske at man skulle give lov til virksomheder til at styre deres eget som de nu 

vil. På et tidspunkt så jeg et program om fairtrade.. altså bare fordi der er fairtrade betyder det 

ikke at vilkårene bliver meget bedre 

Interviewer: Så du tror ikke rigtig på, at det hjælper? 

G: jeg tror ikke, at det har den virkning som mange tror den har.    

H: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har ikke rigtig nogen baggrundsviden omkring det til at kunne 

udtale mig. 

Interviewer: Nu sagde du, at du kendte til fairtrade, men synes du det er godt? 

H: Jeg ved egentlig ikke hvor meget det gavner.  Jeg har sådan ikke viden eller informationer 

om det. Jeg ved ikke om det gavner jo. Man hører ikke rigtig noget om det, man hører at man 

skal købe det her, men man ved jo ikke rigtig hvor pengene kommer hen. Jeg synes ikke man 

har nogle resultater. Altså, jeg har altså ikke set nogen resultater. Men jo klart, hvis det 

hjælper bønderne så jo. 

Interviewer: Så i bund og grund savner du noget information? 

H: Ja 
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Interviewer: Og du tror ikke helt på konceptet? 

G: Nej jeg tror ikke helt på det. 

Interviewer: Men hvad skal der så til før du måske bliver overbevist? 

G: Hmm, jeg ved det faktisk ikke, men det er som om det er gået hen og blevet et image med 

sådan noget brand; ”vi er fairtrade, vi har fairtrade produkter”, altså det virker sådan lidt som 

om det bare er blevet et værktøj for at differentiere sig fra de andre.  

Men jeg ved ikke hvad der skal til. Jeg tror måske, at det jo er en selvfølge at alle 

virksomheder skal overholde nogle standarder. Jeg mener man mere skal have en samlet 

indsat i stedet for at det er nogle der reklamerer med at ”nu gør vi det her, som de andre ikke 

gør”. Jeg ved ikke om det virker. 

Interviewer: Kender i nogen der køber fairtrade? 

G: Ja jeg har nogle folk jeg kender fra gymnasiet, som er meget oppe i sådan noget 

H: Nej jeg kender ikke dicideret nogle der kun køber fairtrade eller kun køber de rigtige varer. 

Det gør jeg ikke rigtig. 

G: Det er ikke så udbredt 

H: jeg tror også det er mere de ældre, som går mere op i det. Altså når de køber, så køber de 

kun fairtrade. Jeg tror unge er mere sådan anderledes, jeg ved ikke om det måske er et 

spørgsmål om penge. 

G: Men jeg synes også at det er gået over og blevet sådan at den gruppe som går meget op i 

sundhed og velvære, at de går op i sådan noget fairtrade. 

H: Ja, sådan bare for at vise de går op i det rigtige. 

G: ja jeg ved ikke rigtigt, men måske sådan flipper typer. 

Interviewer: Så man kunne måske sige, at det hænger sammen med ens identitet? 

H: Ja, hvordan du lever, og hvordan du gerne vil vise udadtil så kan det godt hænge 

sammen… Eller jo det gør det.  

G: Ja, men jeg tænker sådan hvis det virkelig virkede og man havde det indtryk så ville 

mange jo også købe det i stedet for det andet. Men et virker vel åbenbart ikke så. Siden der er 

så mange.. der faktisk mange der er imod fairtrade. 

Interviewer: Okay, kan du uddybe det?  

G: Fordi mange synes at det er en underlig ting, altså noget der er lidt abstrakt.  

H: Hvis man kunne bevise at fairtrade var meget bedre, og at det gavnede meget, og de havde 

resultater på det, så tror jeg der er flere der vil købe det. 

G: Det er jo vel lige så meget som rigtige andre ting sådan noget som UNICEF, Greenpeace 

og 
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sådan. Det er som om folk begynder at tro mindre på det fordi der går så mange penge til 

administrationen, altså dem som udfører arbejdet.  

H: Men dem der køber det, køber det nok… jeg ved det ikke.. 

G: Der er mange som tror på det. Jeg kan da huske der var et program på DR 1, og der var en 

pige som arbejdede for dem, og gik rundt på gaderne og lavede sådan en kampagne med et 

kæmpe skilt. Altså, der er nogen der går op i det sådan meget. 

H: Men jeg tror også det kommer an på hvilken familie man kommer fra og sådan noget. Hvis 

ens forældre har købt det kan det jo også være man selv køber det. Så gør man det måske ikke 

kun fordi man synes det gavner andre mennesker, men også for ens egen image. 

Interviewer: Så det synes, at det måske er pga. den social norm? 

H: Ja evt. Jeg tror også at mange af tingene vi gør, gør vi fordi vores forældre har gjort det. Så 

jeg tror hvis dine forældre har gjort, det så gør du det også selv. Det kommer an på hvilken 

familie du kommer fra. 

G: Ja, jeg er helt enig. 

Interviewer: Men vil i så købe fairtrade hvis jeres familie synes det var godt? 

G: hvis man var opvokset med det, så ja. 

H: ja hvis min mor har sagt jeg skulle ville jeg nok. 

Interviewer: Ville i gøre det hvis det var jeres venner som synes det var i går i købte 

fairtrade? 

G: Så ville jeg nok begynde at undersøge det nærmere end jeg ville begynde at købe det. Men 

det kommer meget an på prisen faktisk.  

H: Ja det gør jeg også. Meget afhænger af prisen, især når man er studerende. 

G: Ja når man er studerende så gør det en stor forskel selvom den ene vare koster 5 kr mere 

end det andet. Og når man stadig tvivler på om det overhovedet virker eller ej, så er det jo 

klart man går ind og køber det billige. 

H: Det er også derfor jeg tor det mere er de ældre der køber det.  

G: Ældre eller dem som går meget op i det. 

Interviewer: Så det i sådan set siger, er at prisen er en af de største barrierer? 

H: Til dels ja, det kommer an på hvilken aldersgruppe man er i eller hvor du er henne i livet.  

G: Ja, men også mere indenfor hvordan det hele egentlig foregår. 

Interviewer: Altså mere information? 

H: Ja helt sikkert 

G: Altså, det er underligt, at vi to som læser inden på CBS ikke rigtig ved noget om fairtrade. 

Interviewer: Mener i, at i har viden nok omkring fairtrade mærket? 
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H: Næ overhovedet ikke 

G: Nej. 

Interviewer: Og det spiller måske også ind? 

G: når man ikke ved noget om det så ville man heller ikke stole på det.  

Interviewer: Mener i, at vi i vesten gør nok for den 3 verden? 

G: Jeg kan huske, at jeg læste på det tidspunkt at Danmark var et af de lande som gav 

allermest til udviklingslandene. Men om vi gør nok kan vel aldrig måles på den måde, fordi 

hvis vi alle gjorde nok så ville der ikke være de problemer som der er. Jeg synes da Danmark 

prøver at gøre en masse. Befolkningen er meget bevidst om hvad der foregår. 

H: Personligt synes jeg ikke, at jeg som forbruger gør nok overhovedet  

Interviewer: Hvis jeg nu prøver at omformulere spørgsmålet, og siger, om i synes man 

som forbruger er forpligtet til at støtte f.eks. bønderne i de fattige lande, så de for bedre 

priser for deres råvarer og bedre arbejdsvilkår? 

G: Det jo også noget at gøre med mellemleddet, altså dem køber af de virksomheder dernede 

og fører her op. Jeg føler lidt at de måske er lidt mere forpligtet til at vide hvem de handler 

med. Om dem de så handler med har tingene i orden.   

H: jeg ved ikke om man er forpligtet, men jeg synes da alle burde hjælpe dem der har det 

dårligt. Men jeg alle burde hjælp og inklusiv mig selv. 

G: men det sådan, at man også bare glemmer det meget hurtigt i sin hverdag. 

H: Ja lige præcis. 

Interviewer: Støtter i aktivt andre etisk sager, f.eks. Rød kors, WTO osv.? 

G: Nej jeg gør ikke, men det hænger også nok sammen med at jeg ikke rigtig stoler på om det 

virker.  Eller jeg støtter sådan en organisation i Tyrkiet som deler mad i til fattige i Tyrkiet. 

Men det er også nok fordi nogen af tingene virker lidt tættere på. Hvis det altså noget der rør 

dig tæt, så er man også mere tilbøjelig til at hjælpe. 

H: Jeg støtter Amnesty Int, menneskerettigheder,  

Interviewer: Var det frivilligt?  

H: Næ, det faktisk mange år siden nu. 

G: Jo, for vi gik sammen i Holbæk også var der en fyr som fangede os, og nærmest.. det var 

måske ikke fordi han henvendte sig til os, men… 

H: men det var ikke noget jeg ville have gjort hvis han ikke lige havde været der. Det er ikke 

noget jeg gjorde af mig selv, f.eks. så i avisen eller nettet og benyttede mig for at støtte. Det 

var kun fordi han snakkede. Men jeg har faktisk ikke tænkt så meget på det hoved, at jeg 

betaler hver måned. 
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Interviewer: Så det er ikke rigtig aktivt du støtter? 

H: Nej, det er kun penge beløb. Jeg tænker ikke rigtig over det. Kun nogle gange, hvis jeg lige 

får et brev fra dem  

 Interviewer: Men er etiske og moralske problemstillinger vigtige for jer? 

G: Jo 

H: Jo, men der er så meget man kan støtte, og man ved ikke hvad man skal støtte. Man får jo 

nogle gange dårlige samvittighed over det, fordi man har det så godt her, men så er det noget 

man glemmer igen. 

G: Man burde gøre mere og mere.. 

H: Jeg tror man skal tage ned til lande og se det med egne øjne. Man er lidt fjern når man 

sidder hjemme i Danmark. 

G: Jeg kan have mistro til de folk. Man hører f.eks. blandt unge at de folk som står på gaden 

og får dig til at skrive under på at du vil støtte UNICEF eller noget andet, men at man så hører 

at nogen af dem får timeløn på jeg ved ikke hvor mange kr. for at stå derude.  Så tænker jeg 

på, om de overhovedet gør det for pengene eller om de mener det de siger.  

Interviewer: Så du er skepsis overfor det? 

G: Ja overfor hvor pengene ryger hen. Når man ved der er så mange mellemled, så får man 

sine tvivl om hvor pengene reelt ender.  Om det virkelig gavner de folk pengene var tiltænkt. 

Interviewer: Okay… men for at summere op, så synes i at prisen er en stor faktor, og at 

den manglende information, som gør at i ikke rigtig ved hvad fairtrade er.. også 

tilgængeligheden som du har været inde på. 

H: Jeg tror at folk ville vælge fairtrade hvis der var information nok, og prisen var det samme 

som det andet. Og det ville jo stadig hjælpe. Men man har bare ikke de ekstra penge til at give 

ud. 

G: Ja, information omkring, hvorvidt det overhovedet gavner medarbejderne, så man ikke er i 

tvivl om hvor pengene ryger hen i sidste ende. 
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Bilag 10 - Ekspertinterview 
 

10.1 Ekspertinterview  

Interviewer: Kan du evt. kort præsentere dig selv? 

Sune: Jo, jeg hedder Sune efternavn og jeg er kommunikation og marketingschef her i 

Fairtrade Mærket, og har været her i 2 ½ år.  

Interviewer: Hvad er dine typiske opgaver? 

Sune: Man kan sige, at vi er en meget lille organisation så man laver mange forskellige ting, 

men man kan sige, at jeg primært står med for det område der drejer sig om vores.. ja al vores 

kommunikation og al vores marketing. Som det så ligger titlen dvs. både den kommunikation 

vi selv laver og den kommunikation vi laver gennem andre dvs. vi laver selv nogle ting også 

er rigtig meget af det arbejde vi laver, er faktisk at aktivere til at kommunikere om Fairtrade. 

Det kan være i detailkæderne og det kan også være de folk der bruger mærket på deres 

produkter. Det er ligeså en stor del eller faktisk større del af den samlet kommunikation der 

ligger der.   

Interviewer: Kan du give en kort præsentation om hvad Fairtrade er.. bare sådan 

generelt? 

Sune: Man kan sige at fairtrade er en måde at.. altså fairtrade er mange ting. Fairtrade er både 

en tilgang til at løse nogle udfordringer blandt bønderne og plantagearbejdere i det globale 

syd også er det samtidig også mere konkret en mærkningsordning, og dvs. at fairtrade er både 

en bevægelse generelt. Det kan være mange ting, det kan være folk der importerer glasperler 

eller baskurve eller et eller anden andet. Sådan helt bredt hvor de siger, at det de gør det er.. 

der giver de bønderne eller plantagearbejderne nogle bedre vilkår også er det også 

mærkningsordning, og det er den del af bevægelsen som vi står for her, som er sådan en 

certificeringsordning som har eksisteret i en del år, 15 år på det danske marked nu, hvor at 

man går ind og mærker og certificere nogle produkter som så lever op til nogle standarder. 

Man sætter standarderne og certificerer og man orditerer op mod nogle bestemte standarder. 

Så det er den del af fairtrade bevægelsen man vi står for. 

Interviewer: Okay, det er jeres rolle på det danske marked? 

Sune: Ja, det er vores rolle. Altså, man kan sige, at der også findes andre former for fairtrade 

på det danske marked, der findes verdensbutikker og fairtrade-butikker og andre ting. Men 

langt det fleste som forbrugerne vil støde på som har med fairtrade at gøre, er den form for 

fairtrade vi har med at gøre, som altså er det mærke man ser på fødevarer primært, men også 
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på bomuldsprodukter, men primært på fødevare i almindelige butikker. Så det er nok det som 

en almindelig dansk forbruger vil forbinde med fairtrade, det er det mærke.  

Interviewer: Altså det mærke man ser på dagligvarer? 

Sune: ja præcis, det er det de fleste danskere vil forbinde med fairtrade 

Interviewer: Nu hvor vi taler om det danske marked, kan du så fortælle hvor stor en 

markedsandel fairtrade varer har? 

Sune: Ja, det er meget forskelligt. Altså, det er forskelligt fra kategori til kategori, men 

generelt kan man sige at langt det meste der er på det danske marked ikke er fairtrade. Så 

altså, man kan sige der hvor der er størst markedsandele så er det f.eks. på kaffe, hvor det 

ligger på et par, procent 2-3 procent, på bananer ligger vi også på 1-2 procent, og på kakao 

kan det også ligge sådan nogenlunde 1 procent ca. Så langt de fleste varer kan man sige som 

tommelfinger regel, at 99 procent af varerne er konventionelt og 1 procent kan være fairtrade, 

og det er sådan når det står godt til kan man sige. Så det er under en halv procent. 

Interviewer: under 1 procent af hvad? 

Sune: Af det samlede dagligvare. 

Interviewer: Det er ikke inklusiv tekstiler? 

Sune: Nej tekstiler går udenom, men tekstil markedet er ikke særligt stort i Danmark for 

fairtrade mærket, så det gør ikke den store forskel, vil jeg sige. 

Interviewer: Så det største marked er på dagligvare? 

Sune: De største kategorier er kaffe, bananer, kakao og sukker. Det er de primære kategorier. 

Interviewer: Nu har jeg læst, at fairtrade salget her på det seneste er steget. Hvad tror 

du det kan skyldes? 

Sune: Jeg tror det er meget kompleks, og at man skal passe på med at komme på sådan nogle 

meget klare årsagsforklaringer. Jeg tror det handler om at der sker mange ting samtidig. Der 

sker både noget hos forbrugerne, der sker noget i detailhandlen og der sker noget hos 

virksomhederne, og det er et samspil af de forskellige faktorer. Jeg tror der sker noget hos 

forbrugerne, der er mere bevidste og ønsker nogle andre ting. Der sker noget i detailhandlen, 

hvor detailhandlen er mere bevidst omkring deres ansvar end de har været tidligere, også sker 

der også noget over hos virksomhederne som er mere interesseret i CSR som de har været 

tidligere. Så jeg tror det er en sammensmeltning af flere forskellige ting, så jeg tror både det 

er det at folk ønsker noget, men det også det at de bliver præsenteret for nogle andre 

muligheder. Så det er flere faktorer der spiller sammen, kan man sige.  

Interviewer: Hvis vi nu tager fat i forbrugerne motiverne være? 



114 
 

Sune: Motiverne det.. altså når vi laver undersøgelser så kan vi se at der er rigtig mange 

forskellige grunde til at folk køber fairtrade. Det drejer sig både om dem selv og det drejer sig 

om andre ting. Og vi kan også se, at tingene spiller sammen. Altså at det ikke en.. altså man 

kan ikke sige.. man kan ikke lave nogle enkelte faktorer der hedder ”folk gerne vil noget godt 

for sig selv” eller ”det afstøber deres identitet”  eller ”de vil gerne gøre noget bedre for 

verden”.  Det falder meget ofte sammen og meget ofte kompleks sammensletning af ting. 

Både når vi laver kvantitative og kvalitative undersøgelser, som fokusgrupper så kan vi se, at 

for den enkelte forbrugere så er det mange forskellige faktorer der falder sammen.  

Interviewer: Hvad er det for nogle faktorer? 

Sune: Jamen det kan være faktorer lige fra at man ønsker at gøre en forskel igennem sit køb, 

man ønsker at forandre ude i verden, men det kan også være man ønsker bevidst eller 

ubevidst at fremstå som et ansvarligt menneske. Så det kan både være nogle attributter der er 

sådan der et tæt på ens egen identitet, men det kan også være fordi man rent faktisk ønsker at 

ændre noget. Og ofte er det en sammensmeltning af de forskellige faktorer.  

Interviewer: Nu har i også lavet nogle undersøgelser. Har i kommet frem til hvilke slags 

personer det er? 

Sune: Altså, man kan altid lave segmenteringer. Der findes mange forskellige segmenteringer 

alt efter hvilken model man bruger. Vi arbejder selv med nogle segmenter, hvor vi har 

identificeret ved hjælp af nogle internationale survey vi bruger, hvor vi har identificeret at 

forbrugerne kan deles op i 6 segmenter, og vi arbejder så med de 3 ud af de 6 segmenter. Vi 

arbejder med noget vi kalder ”de engagerede”, vi arbejder med dem vi kalder ”de aktive 

skeptikere”, også arbejder vi med dem vi kalder ”mainstream”. Så udover dem findes der også 

3 segmenter vi ikke arbejder med, som ikke forholder sig aktivt til etisk forbrug. Man kan sige 

”mainstream” er en relativt stor gruppe i Danmark, som er nogle folk som er åbne overfor at 

tænke bæredygtigt eller åben overfor at tage ansvar, men om det lige er fairtrade eller økologi 

eller støt-brysterne eller det er noget helt tredje, biodynamik eller klima, det er ikke så vigtigt 

for dem, de vil bare gerne gøre noget, og de er ikke sådan specielle loyale. Den ene uge er det 

så klimaet de går op i, og den eneste uge er det allergi og den tredje uge er det noget helt 

tredje. Så de ønsker at gøre noget, de er åbne og dem kan man påvirke relativt nemt til at 

synes at fairtrade er spændende, men de er ikke særlige loyale og det stikker ikke særligt dybt. 

Det er en relativ stor gruppe.  

En gruppe der ikke er så stor i Danmark i forhold til andre lande, er det det kalder 

”entusiasterne” og er kæmpe stor i England, hvor fairtrade er kæmpestort og hvor 

politiskforbrug er rigtig stort. Det er sådan fra de vågner om morgen til de går i seng tænker 
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rigtig meget over hvilke betydning har det jeg spiser og drikker, og det betyder rigtig meget 

hvilke valg man træffer.  Den gruppe er ikke særlig stor i Danmark i forhold til f.eks. England 

men også andre lande vi sammenligner os med. England har også en hel anden historik. Det er 

et koloniland, men ja Danmark har også været et koloniland, men de har en meget større 

kolonihistorie og har forståelse for, at der hvor varerne kommer fra har været tidligere 

engelske kolonier, og hvordan man har behandlet folk der osv. Man kan sige nogle af de her 

globale sydlande er tættere på det engelske bevidst end f.eks. en danske bevidsthed. Så i 

England der er rigtige mange entusiasterne, og det er sådan nogle som melder sig frivilligt og 

er fairtrade aktivister rundt omkring i England og laver happenings og events og alt muligt. 

Dem er der ikke særlig mange af i Danmark.  

Dem der er mange af i Danmark, det er den gruppe der hedder ”aktive skeptikere” som er 

vores største segment, som er sådan folk som er interesseret i forbrug og som sidder og ser 

”Kontant”, og synes at ”Tænk ”er et godt blad, og som er sådan ret skeptiske og synes ”ej kan 

vi stole på det” og ”og hvilken forskel gør det”, men når man først har fået dem overtalt til det 

eller overbevist dem om det, så er det også ret loyale. Og det er ret stort segment i Danmark 

og det er dem vi arbejder relativt meget med kommunikationsmæssigt herinde, hvor vi 

tidligere har arbejdet meget med ”mainstream” så er vi nu gået meget mere over og arbejdet 

med det vi kalder ”aktive skeptikere”, som også fylder mere vi vores kommunikation. 

Interviewer: Udover at de er skeptiske, hvilke udfordringer er der så? 

Sune: Der er den udfordring, kan man sige at hvor man måske tidligere har haft sådan lidt glat 

markedsføringstilgang, hvor man har haft sådan noget marketingstankegang og sagt, ”nu skal 

vi bare fortælle at det her er godt og laver nogle billeder af at det her virker osv. også skal folk 

nok købe det”. Men skal man sige, at nej det er ikke helt så enkelt og slet ikke når man 

arbejder med ”aktive skeptikere”. Der er en helt anden proces man kan gå i gang med, hvor 

man skal gå i dialog med de her forbrugere og langt højere grad skal overbevise dem over 

længere tid, men med mange forskellige argumenter. Ikke kun med marketingsargumenter, 

men også andre former for argumentation når man skal arbejde med disse forbrugere. Vi kan 

se at de der meget glatte marketingsargumenter ”her er en bonde, han er glad og han har fået 

en brønd” det virker måske ikke så godt overfor præcis dette segment.  

Interviewer: Nu har jeg også haft interview med andre forbrugere, både dem der køber 

fairtrade og dem som ikke køber fairtrade, og der bliver prisen nævnt en del. Fairtrade 

er jo generelt dyre end konventionelle varer. Hvilke rolle tror du prisen kan have i 

forhold til forbrugerne? 
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Sune: Prisen spiller helt sikkert en rolle… altså, det er der ingen tvivl om. Når vi laver 

undersøgelser så kan vi også se at folk ser pris som en forskel, og det betyder da helt sikkert 

noget. Vi arbejder også meget med… men det er så ikke så meget kommunikation vi arbejder 

med det, men vi arbejder meget på andre måder med at differencen mellem konventionelle 

varer og fairtrade varer bliver så lille som overhovedet muligt. Altså, vi sætter vores 

omkostninger så lave som muligt og vi skal sørge for at der er en forskel som lidt som muligt. 

I kommunikationsmæssigt er prisen ikke noget på den måde vi aktivt går ind og tager stilling i 

vores kommunikation som sådan.  

Interviewer: Det er jo også en del af fairtrade, at prisen er højere? 

Sune: Ja, det er del af fairtrade. Man kan sige lige så vel som folk synes det er en ulempe, så 

kan vi også se at folk køber fairtrade netop fordi de ved at betale lidt mere føler det gør en 

forskel. Og jeg tror hvis fairtrade koster det samme som konventionelle varer så ville det 

kommunikationsmæssigt også være en udfordring at forklare forbrugere, at hvis man betaler 

det samme hvordan kan det så være.. støtter jeg så noget, og gør jeg så virkelig en forskel. Vi 

kan f.eks. se det når fairtrade er på tilbud f.eks. har der lige været tilbud i nogle af Coops 

butikker, kvivkly, så siger folk når vi laver undersøgelser ”Ja jeg køber ikke fairtrade på 

tilbud så er jeg ikke sikker på, at hvis det nu koster mindre får bønderne så deres penge”. Folk 

ser sammenhængen mellem at de betaler en lille smule mere og at det også gavner. Så der er 

også udfordringer hvis man valgte at sætte prisen en lille smule ned.. Det er lidt mere 

kompleks, det der med prisen må man sige. 

Interviewer: En anden ting der også er blevet talt med noget i de interviews jeg har haft, 

det er tilgængeligheden af produkt sortimentet. Jeg har selvfølgelig læst, at der er 

kommet flere produkterne siden sidst, men at det stadig er begrænset i forhold til 

økologivarer f.eks. 

Sune: Det er det. Altså, det er fuldstændigt ligesom alt andet man lærer på CBS og eller andre 

steder. Det drejer sig selvfølgelig om kommunikation, det drejer sig også om produkterne, 

pris og hvor de er placeret. Det er fuldstændig som alle andre produkter. Folk gider ikke… 

altså, folk synes det er spændende, hvis det så går ned i deres butik engang om ikke kan finde 

det, så gider de ikke. Vi kan også se, at folk er sure over, at især hvis der nu har været.. Når vi 

laver undersøgelser og hvis folk har købt fairtrade produkter også er væk en periode, så 

vælger de noget andet og kommer ikke tilbage til det igen. Så det er utroligt vigtigt, at det er 

tilgængeligt og kontinuerligt tilgængeligt og ikke kun spotvarer, f.eks. Netto har tit det at man 

kan finde nogle fairtrade varer i nogle rodekasser men det nytter ikke noget hvis folk ikke kan 

finde det løbende derinde. Altså, det skal være der altid kan man sige.  Så det er noget vi 
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arbejder med, og det er en udfordring fordi modsat andre produkter er det ikke noget der er 

avance på for detailkæderne. Så hvis de skal sidde og vælge imellem om de har 3 coca cola 

produkter eller en fairtrade varer, så er de meget fristet til at det første fordi der er en større 

avance på. 

Interviewer: Og det er jeres samspil med detailhandlen? 

Sune: Ja, det er vores arbejde for at prøve at sikre det, ja.  

Interviewer: Nu har jeg bl.a. læst at 70 % af danskerne ved eller kender til fairtrade 

mærket. Men i de interviews jeg har haft, har forbrugerne generelt haft hvad fairtrade 

egentlig er. Så jeg ved ikke om de 70 % er et retvisende billede? 

Sune: Altså det du spørger til er om folk kender det. Når man går ned og spørger folk om de 

ved hvad det betyder, så ved folk jo ikke sindssyg meget om det. Så forbinder de det ofte med 

at nogle får nogle flere penge og nogen får det lidt bedre, men hvad det helt konkret hvad det 

er fairtrade gør ved folk ikke sindssygt meget om. Så kan man så stille det spørgsmål om det 

er nødvendigt at folk ved det? For hvis man f.eks. spørge folk om de ved hvad Rød Kors 

laver, så ville du nok også få et svar som var sådan lidt ”jaaah.. de hjælper nogle folk.. med 

noget oversvømmelser eller hvis der er naturkatastrofe eller flytningslejre”. Men hvis folk ser 

Rød Kors logo og skal forklare hvad Rød Kors laver, hvor menneske der er ansat af Rød 

Kors, hvor mange penge har de, hvilken forskel gør de.. Det skal de ikke svare på… Hvilke 

lande er Rød Kors i? Det kan folk ikke svare på. Altså, folks viden er generelt ret lav, når man 

spørger til hvad laver UNICEF, Rød Kors, hvad laver vi? Hvad med økologi mærket, hvem 

står for økologi mærket? Hvis man spurgte hvem der satte økologi mærket, tror jeg ikke 

danskerne vil kunne forklare hvor det er henne.. er det nogen inde i et ministerium eller 

hvordan, hvor foregår det… Folk har generelt en lav viden, kan man sige. Og vi kan se.. altså, 

hvis vi brugte mere energi på, at folk skulle videre meget mere, ville det så betyde at folk ville 

købe meget mere? Der kan vi se på nogle af de undersøgelser vi har lavet, at det er en fordel 

at folk ved lidt mere, men de behøver ikke vide alt om fairtrade. Vi ved jo alt om hvordan 

fairtrade fungerer, men folk behøver ikke vide 100 procent, men de må gerne vide lidt mere 

end de gør nu.  Du har også sikkert stødt på at folk ved rimelig lidt, og vi vil gerne have at de 

ved lidt mere, men de behøver ikke vide meget mere.  

Interviewer: Det jeg har stødt på er, at folk begynder at tale om børnearbejde og sådan. 

Sune: Ja, børnearbejde og sådan nogle ting. Men så længe folk forbinder det med noget 

positivt så er det jo godt for os, men det kan være de skal vide lidt mere. Altså, de behøver 

ikke vide meget mere, men bare lidt mere. Så vores ambition er ikke, at danskerne bliver 

meget mere bevidste, ligeså vel hvis du spørger folk hvad er økologi? Så siger folk også, at 
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det er noget med at dyrene har det bedre. Hvordan har de det bedre? ”øøh, noget med at de får 

lov til at gå på marken”. Altså, folk ved jo heller ikke hvad økologi er. Hvis du lavede en 

undersøgelse nu om økologi og spurgte folk om hvad økologi, så vil du også få lidt i øst og 

vest sådan noget med, at det er godt for køerne eller man må ikke bruge sprøjtemidler, så det 

er lidt det samme tror jeg. Folk ved lidt mere om økologi selvfølgelig. Altså, folk ved mere 

om økologi, men det er stadig meget rodet. 

Interviewer: Men det sådan, at den manglende viden som var hos nogle af de forbrugere 

jeg interviewede mente, at det er en barriere for deres villighed til at købe eller afprøve 

fairtrade produkter. 

Sune: Det er det, men jeg tror man skal passe på med at tro at mere viden får folk til at købe 

meget mere. Jeg tror man skal sige, at lidt mere viden er fint, men sindssyg meget mere viden 

behøves nok ikke. Altså, når man tænker på hvor meget folk støtter og gør generelt i 

hverdagen, som de ikke ved særlig meget om så skal man bare være klar over at meget mere 

viden ikke gør det meget bedre i hvert fald.  

Interviewer: En anden ting er, at nu hvor jeg er begyndt på min afhandling er jeg blevet 

mere opmærksom på fairtrade og de information i kommer med. Men før det, der 

syntes jeg at der var mangel på information, og de forbrugere jeg har interviewede er 

også noget af det de påpeger som en barriere for at de ikke rigtig ved hvad det er og 

muligvis er med til at påvirke deres køb. Hvad er din mening omkring det? 

Sune: Jo, men det er i sidste ende et ressourcespørgsmål. Vi har 7 eller 8 mio. kr. året. Vi 

sidder 8 mennesker herinde og arbejder, og det er klart hvis vi var Coca Cola og havde et 

markedsføringsbudget der var på 100 mio. kr. så kunne vi gøre rigtig mange ting. Det er 

begrænset hvad vi kan gøre. Vi kommunikerer så meget vi kan og strategisk som muligt, fordi 

for os er det vigtigt at sige, at vi kommunikerer til nogle afgrænsede målgrupper ellers bliver 

det så tyndt et lag, at det ikke give mening. Så vi koncentrerer os om det vi kan, og 

selvfølgelig kunne vi gøre meget mere men det er i sidste ende et ressourcespørgsmål, kan 

man sige. Hvis vi havde dobbelt så mange medarbejdere og dobbelt så mange penge kunne vi 

gøre meget mere end vi gør i dag. Men vi er udmærket klar over at rigtig mange ikke kender 

til fairtrade, og er af kæmpe potentiale, men vi kan gøre det så godt vi kan inden for 

rammerne, kan man sige.  

Interviewer: Det var også det jeg talte med forbrugerne om, at den manglende 

information netop gjorde dem skeptiske fordi de ikke rigtig ved hvad det er og hvad det 

går til. Hvad mener du om det? 
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Sune: Det er sådan, at vi måler på tilliden til mærket, og vi kan se, at tilliden til mærket er 

ekstremt højt i Danmark og at det kun er økologimærket og svanemærket forbrugerne har 

mere tillid til, så vi kommer ind på en tredjeplads. Dvs, vi er i top 3 over de mærket folk i 

Danmark har mest tillid til, også i forhold til alle mulige andre mærker. Selvfølgelig kunne vi 

gøre mere, men vi ligger et okay sted kan man sige i den store sammenhæng. Selvfølgelig 

kunne man altid gøre mere.  

Interview: Nu siger du at fairtrade mærket kommer ind på en 3. plads. Tror du det 

skyldes, at det ikke er et statsligt certificeret mærke? 

Sune: Nej det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg ved ikke om folk overhovedet ved eller jo nogen 

ved, at Ø-mærket er statsmærket. Nogen kan regne se at der er en kongekrone og regne ud at 

det har noget med staten at gøre. Og Svanemærket, jeg tror ikke folk ved at Svanemærket i 

Danmark bliver administreret af noget der hedder Miljømærket Danmark og pengene kommer 

dels fra den danske stat og dels fra virksomhederne. Jeg tror ikke folk ved særlig meget om 

det.. altså, jeg tror ikke ved hvad den der svane er, f.eks. Altså det tror jeg ikke.  

Interviewer: Altså, de ved f.eks. det med at der ikke er parfume i, er allergivenlig osv. 

Sune: Ja, men jeg tror ikke de ved hvem der står bag det. Og jeg tror ikke forbrugerne tænker 

så meget over hvem der står bag det fairtrade. Jeg ved ikke lige hvilke forbrugere du har talt 

med, men når vi laver fokusgrupper så er forbrugerne sådan meget tillidsfulde. De stiller ikke 

så mange spørgsmål ved det, og jeg har altid været overrasket over hvor lidt kritiske er i 

forhold til hvem der står bag osv. 

Interviewer: Hvilke tiltag tror du der skal til, for at imødekommende udfordringerne? 

Sune: Jamen altså, det jeg tror som er rigtig vigtig er at man fortsætter med at arbejde 

strategisk og målrettet mod den meget afgrænsede målgruppe, fordi jeg tror den største fejl vi 

kan lave er, at sige at der er mange der kender til fairtrade og at vi kan gøre meget mere, også 

bare sprede det hele ud fuldstændig.  Jeg tror det der skal gøres er, at arbejde endnu mere 

målrettet end vi gør i forvejen og sige, at der er nogen bestemte mennesker i Danmark vi 

gerne vil nå på en bestemt måde, også koncentrere os om det. Også ligesom få den vækst der 

er i Danmark til at foregå rimelig organisk ved at ramme nogle bestemte segmenter. Altså, vi 

skal ikke ud og ramme alle mulige, f.eks. i Jylland der måske engang overvejer at købe 

fairtrade, fordi det er for omkostningstungt for os at få overbevist dem. Det drejer sig om at 

overbevise de mennesker som er nemme at overbevise og samtidig efterfølgende vil være 

loyale og lægge et stort forbrug der.  Det er ikke så interessant for os, at få en over i 

Vestjylland overtalt som så engang går ned og køber fairtrade, og så aldrig gør det igen. Vi er 

interesserede i, at gøre dem vi kalder ”fairtrade turister” til mere loyale, og det er dem vi skal 
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arbejde med. Og dvs. at vi ikke skal ud fortælle hele Danmark om fairtrade og vi skal ikke 

gøre det hele tiden. Vi skal hele tiden holde os til nogle afgrænsede målgrupper, og dvs. man 

sagtens stadigvæk om 10 år finde mange mennesker som ikke ved hvad fairtrade er, men det 

behøver ikke være et problem for os som sådan. Det behøver ikke være alle danskere der skal 

vide det f.eks. 

Interviewer: Så i vil ikke have det mainstream som f.eks. økologi? 

Sune: Jo, vi vil gerne have det mainstream. Selvfølgelig vil vi det. Altså nu skal man også 

passe på med at kalde økologi mainstream. Jeg har lige fået det nyeste tal fra detailhandlen, 

og den kæde der bliver solgt mest økologi er Irma, og der ligger det på 20 procent eller sådan 

noget. Så størstedelen af danskerne forbrug er helt konventionelle varer. De fleste danske 

bruger stadig utrolig få penge om året på økologi, og det meste som bliver solgt i Danmark er 

helt konventionelle varer. Økologi er klart mere mainstream end vi er, men alt de fleste 

dansker køber konventionelt. De fleste varer der er i butikkerne er konventionelle. Vi vil 

meget gerne have at fairtrade bliver mere mainstream, men det kommer ikke til at ske ved at 

vi skyder med spredehagl. Vi bruger stadigvæk nødt til at arbejde systematisk med de 

segmenter, hvor der er noget at rykke på. Og det ved vi godt hvad er og det er fortsat dem vi 

skal arbejde med i stedet for alle andre mulige. 

Interviewer: Hvad er det for nogle tiltag i som fairtrade mærket i Danmark har tænkt 

jer at udføre? Er det kampagner, events, aktiviteter? 

Sune: Det vi arbejder med er jo målrettet strategisk kommunikation rettet mod de her 

målgrupper. Og dvs. det kan være mange forskellige former for kommunikation. Der kommer 

nogle flere tiltag, vi har i altid ikke gjort noget som helst i forhold til web og det kommer vi til 

at gøre nu fra slutningen af det her år. Så vi kommer til at lave mange forskellige 

kommunikationsprodukter som er målrettet de her målgrupper, som vi arbejder med. Det kan 

være fra sådan noget med traditionel kommunikation til noget mere oplevelsesagtigt 

kommunikation. Vi kommer til at arbejde på nye måder med de her målgrupper, men det 

bliver stadig dem vi kommer til at arbejde med og ikke bredt.  Altså, vi kommer ikke til at 

lave bred folkeoplysning til danskerne om fairtrade.  

Interviewer: Nu har jeg også lagt mærke til at meget af jeres information også er i selve 

butikkerne i form af flyers, brochurer osv. Hvordan kan det være? 

Sune: Ja, det kan være meget butiksrelateret. Det vigtige er at nå folk der… altså de rigtige 

mennesker i de rigtige situationer. Og de rigtige situationer er jo ofte tæt på købssituationen. 

Altså, det er der vi rigtig meget arbejder, og kommer til at arbejde endnu mere kan man sige.  
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Interviewer: Hvilken slags information tror du der er vigtige for forbrugerne? Det er jo 

ikke al slags information som virker.. hvis vi nu tænker på jeres målgruppe? 

Sune: Det er meget forskelligt hvilken slags kommunikation man skal bruge til de forskellige 

målgrupper vi arbejder med. Men det som vi kan se er at det er en blandet information hvor 

der både er noget der taler til hovedet og noget der taler til hjertet, og både noget der viser 

hvilken forskel fairtrade gør. Det er vigtigt, at sige at der skal være flere indgange der taler til 

flere forskellige lag når vi kommunikere. Så det er ikke en måde vi kommunikere på, men der 

er flere elementer. I og med der er så mange ”aktive skeptikere” i Danmark, så er vi nødt til 

også at kommunikere med hvilken forskel, altså inpacks fairtrade har, og det er noget vi hele 

tiden styrker i vores kommunikation, hele tiden bliver bedre til at forklare hvad for en forskel 

vi gør rent konkret. 

Interviewer: Ideen at gøre det på den måde, er vel også at få kvalitet frem for kvantitet?  

Sune: Ja helt præcist. 

Interviewer: For der har været undersøgelser om at kvaliteten er den som giver mest i 

forhold til kvantiteten, fordi forbrugerne udsat for alle de forskellige mærker og 

anprisninger der findes i dag.  Men i den forbindelse, hvordan synes du at fairtrade 

mærket adskiller sig fra. F.eks. økologi.? 

Sune: Altså, der er en stor fællesmængde, for 75 procent af varer som er fairtrade på det 

danske marked er også økologiske. Rigtige mange danskere vil ikke købe fairtrade hvis ikke 

også de er økologiske. Mange danskere af de forbrugere vi arbejder med er økologien en 

must, og derfor er 75 % af fairtrade varerne også økologiske. Men det er to ret forskellige 

problematikker vi angriber. Økologien drejer sig om miljø og bæredygtighed, forstået på den 

måde grønt bæredygtighed. Hvor vores mærke står for social bæredygtighed og står for noget 

globalt i forhold til hvad det er for nogle vilkår som bønderne og plantagearbejderne i det 

globale syd har de skal ind på markedet. Det er vidt forskellige mærkningsordning. Det er vidt 

to forskellige ting folk får. At vi så også arbejder med miljø det er så noget andet, men det er 

på noget helt andet niveau end økologi.  

Interviewer: Tror du fairtrade har en show-off effekt? 

Sune: Ja, både og. Altså, det er det igen, at det er svært at komme med en forklaring på 

hvorfor fairtrade salget, så tror jeg også man skal passe på med at komme med en forklaring 

på hvorfor folk køber det. Det er både identitetsmæssige faktorer, men også rent faktisk fordi 

folk gerne vil gøre en forskel. Jeg tror man skal passe på med at reducere det til kun bliver et 

spørgsmål om identitet, smag, iscenesættelse og postmoderne identitetsmarkør osv. Jeg tror 

også det rent faktisk drejer sig om at folk ønsker at gøre en forskel og hvis de har nogle 
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holdninger også ønsker at omsætte dem til handling. Jeg tror det ligger et sted midt imellem 

forskellige ting. Nogen gør det måske mere af identitetsmæssigt, andre gør det mere af 

politiske grunde, og nogen gør det af noget helt tredje. Jeg tror der er mange forskellige 

forklaringer.  Når vi laver interviews med folk, så kan vi se at det er meget kompleks hvorfor 

folk gør som de gør.  

Interviewer: Hvilken potentiale tror du fairtrade har på det danske marked? 

Sune: Jeg tror der er et stort potentiale, men det kræver også nogle større strategiske 

samarbejdspartnere og nogle større skridt fremad. Jeg tror der er potentiale, hvis man 

fortsætter som man gør nu som lidt step by step så er der potentiale. Men hvis det for alvor 

skal udvikle sig kræver det at man laver noget større samarbejde med detailhandlen og 

virksomhederne osv, hvor det bliver mere integreret i deres overordnet strategier. Det man 

kan se i dag er at mange vælger fairtrade, altså virksomheder og detail, som noget de gør, men 

det er ikke deres primære indsatsområde. Det er noget de gør ved siden af deres 

hovedstrategier, også har de lidt fairtrade med fordi de gerne vil bæredygtige eller CSR agtigt. 

Det vi forhåbentlig kommer til at se, og det vi i hvert fald arbejder strategisk på, er at overtale 

både virksomheder og supermarkederne til, er jo at det bliver mere integreret i deres 

hovedstrategi så det ikke er noget de kun kører ved siden af, men noget man gør af en del af 

den samlede strategi. Og hvis det lykkedes kan man sige, så tror jeg man komme rigtig langt 

med fairtrade mærket.  Det er lykkedes i høj grad i England og andre lande, især i Englang 

hvor de største supermarkedskæder har det som en integreret del af deres samlede strategi.  

Det er lykkedes i Danmark dels i Coops som har deres ansvarlighedspolitik, og som nok er 

dem som er længst fremme i Danmark på det punkt, hvor de integrerer det i deres samlede 

forretningsstrategi. Men potentiale for fairtrade hænger primært sammen med hvordan det 

lykkedes at overtale både detailhandlen og virksomheder til at gå ind og arbejde strategisk 

med det her. Selvfølgelig betyder det også meget hvad forbrugerne efterspørger og hvad de 

synes, men detailhandlen er langt afgørende i Danmark. Altså, der sidder 3 virksomheder og 

deler markedet mellem sig. Coops har 34 procent af dagligvareomsætningen. Dvs. det er 3 i 

Danmark virksomheder som beslutter mere eller mindre hvad dansker skal købe. Det er derfor 

altafgørende at de indarbejder fairtrade i deres overordnet strategier. Du kan være nok politisk 

forbruger, men det er i sidste ende Coop som beslutter hvad du kan vælge imellem nede på 

hylderne.  Det lytter selvfølgelig til hvad forbrugerne efterspørger og derfor er der en synergi, 

hvis mange gange går ned og siger de gerne vil have mere fairtrade, så gør det Coop det også. 

Men det er i sidste ende Coop som skal vælge og sige at det skal ind på hylderne.   

Interviewer: Som du siger, så står Coop for det største fairtrade udvalg. 
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Sune: Ja, de har lavet en ansvarlighedspolitik som siger, at de vil fordoble salget af fairtrade. 

De går ind og tager et ansvar, og det klart at det er rigtig vigtigt. Vi arbejder også for Dansk 

Supermarked, og Reitan som har Rema100 og 7/11. Det sker, men det er klart Coop som 

rykker i Danmark for tiden. De er meget inspireret af England, f.eks. af Mark and Spencer 

som har lavet deres Plan B og Plan A ting osv. De er inspireret derfra og der er klart first 

movers på det danske marked.  

Interviewer: Så det samspillet mellem forbrugerne og detailhandlen? 

Sune: Det er helt klart det som er alt afgørende. Fordi, forbrugerne kan vi rykke. Vi kan 

informere forbrugerne og få en adfærdsændring der. Men i sidste ende er det også hvad der er 

ude på hylderne der betyder rigtigt meget.  Vi kan se at det er der folk lærer om fairtrade fra, 

og når vi spørger folk hvor de hørt om fairtrade førstegang, så siger de hørt ved at hive et 

produkt ned fra hylderne og set at det er fairtrade produkter og blevet nysgerrig om hvad det 

gør ud på.  Vi kan lave nok så mange annoncer og PR, men det er derfra folk i første omgang 

hører om det.  

Interviewer: Har i hørt om at folk har hørt det igennem venner eller fået det anbefalet? 

Sune: Det fylder også ret meget. Vi har lavet sådan en rangordning hvor folk har hørt det fra, 

og der ligger det også på top 4-5. Altså, at det spreder sig i sociale netværk.  Så det fylder 

også meget. 
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Bilag 11 - Spørgeskemaet visuel version  
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Bilag 12 - Sample characteristics 
 

Køn  % af stikprøvestørrelsen 304 

Mand 50,2 

Kvinde 49,8 

Alder 

 18-23 år 18,0 

24-30 år 37,7 

31-36 år 17,4 

37-44 år 14,4 

45-50 år 4,9 

51-56 år 4,3 

57-64 år 2,0 

65 >  år 1,3 

Uddannelse 

 Folkeskoleuddannelse  2,6 

Gymnasial uddannelse (HF, gymnasium, HHX, HTX)               12,5 

Erhvervsfaglig uddannelse                                    6,6 

Kort videregående uddannelse (2 år)                          7,5 

Mellemlang videregående uddannelse (3-4år)                   44,6 

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)            26,2 

Bopæl 

 Hovedstaden 66,6 

Sjælland 18,7 

Syddanmark 3,3 

Midtjylland 7,5 

Nordjylland 3,9 

Indkomst 

 Op til kr. 99.000 kr                                         14,4 

100.000 til 199.999 kr                                       29,5 

200.000 til 299.999 kr                                       6,2 

300.000 til 399.999 kr                                       8,9 

400.000 til 499.999 kr                                       10,8 

500.000 til 599.999 kr                                       4,3 

600.000 til 699.999 kr                                       3,3 

700.000 til 799.999 kr                                       2,0 

800.000 til 899.999 kr                                       0,3 

1.000.000 eller derover                                      0,3 

Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 20,0 

Frekvenstabel af respondenterne – egen tilvirkning  
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Bilag 13 – Generalisering af stikprøven ift. Danmarks 

Statistisk (populationen)  
 

 
Sammenligning af alder 

 
År 18-23 24-30 31-36 37-44 45-50 51-56 57-64 65 >  

Tal fra Danmarks 
Statistik  11,0 % 11,7% 11,3% 16,7% 13,0% 11,5% 14,9% 10,1% 

Stikprøven 18% 37,7% 17,4% 14,4% 4,9% 4,3% 2% 1,3% 
Kilde: Danmarks Statistikbank ”FOLK1” 

 

 

 
Sammenligning af køn fra alderen 18 - 70 år 

 
Mænd  Kvinder 

Tal fra Danmark Statistik  50,2 % 49,8 % 

Stikprøven 50,2 % 49,8 % 
Kilde: Danmarks Statistikbank ”FOLK1, 2011 M07” 

 

 
Sammenligning af indkomst, 2009 

 

Under 
100.000 
kr. 

100.000 - 
199.999 kr. 

200.000-
299.999 kr. 

300.000-
399.999 kr. 

400.000-
499.999 kr. 

500.000 - 
749.999 kr. 

750.000 - 
999.999 kr. 

Tal fra 

Danmark 

Statistik  
14,2% 

26,6% 22,6% 20,1% 9,3% 5,9% 1,3% 

Stikprøven 14,0% 29,0% 6,0% 8,0% 10,0% 7,0% 2,0% 
Kilde: Danmarks Statistikbank ”INDK P2” 

 

 
Sammenligning af uddannelsesniveau 

 
Folkeskolen Gymnasial 

Ehverv 
udd 

Kort 
videregående 

Mellemlang videre 
gående 

Lang 
videregående 

Tal fra Danmark 

Statistik  5,74% 28,86% 26,81% 4,70% 22,68% 11,21% 

Stikprøven 2,6% 12,5% 6,6% 7,5% 44% 26,2% 
Kilde: Danmarks Statistikbank ”U3107”, baseret på tal fra 2005 – 2010 

 

 
Sammenligning af bopæl (region) 

 
Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 

Tal fra Danmark 

Statistik  30,3% 14,8% 21,7% 22,7% 10,5% 

Stikprøven 66,0% 18,0% 3,3% 7,5% 3,9% 
Kilde: Danmarks Statistikbank ”BEV107”, baseret på tal fra 2010 
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Bilag 14 – Fordeling mellem Fairtrade forbrugere og non-

fairtrade forbrugere 
 

 

Statistics 

Hvor tit køber du Fairtrade-

mærkede  produkter? 

N Valid 304 

Missing 0 

 

Hvor tit køber du Fairtrade-mærkede  produkter? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hver gang jeg handler ind 13 4,3 4,3 4,3 

De fleste gange jeg handler 

ind 

68 22,4 22,4 26,6 

Ca. halvdelen af de gange 

jeg handler ind 

64 21,1 21,1 47,7 

Mindre end halvdelen af 

gangene jeg handler ind 

38 12,5 12,5 60,2 

Sjældnere 67 22,0 22,0 82,2 

Aldrig 54 17,8 17,8 100,0 

Total 304 100,0 100,0  
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Fairtrade forbrugere:  

Dem som har svaret; ”Hver gang jeg handler ind, De fleste gange jeg handler ind og Ca. halvdelen af 

de gange jeg handler ind” 

Non-fairtrade forbrugere:  

Dem som har svaret; ” Mindre end halvdelen af gangene jeg handler ind, Sjældnere og Aldrig” 

Bilag 15 – Sammenligning mellem de to forbrugergrupper 
 

Group Statistics 

 

FF N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Fair  pris til 

producenterne og 

bønderne for deres 

råvarer(fair handel) 

1,00 145 86,8483 14,75369 1,22523 

,00 159 50,8679 33,20403 2,63325 

Dyrevelfærd 1,00 145 74,5310 20,82768 1,72965 

,00 159 56,7673 34,31743 2,72155 

Miljø 1,00 145 82,9103 15,42901 1,28131 

,00 159 61,2893 33,15563 2,62941 

Menneskerettigheder 1,00 145 86,3310 18,14680 1,50701 

,00 159 60,2956 34,59651 2,74368 

Jeg  tager ofte stilling til 

etiske spørgsmål 

1,00 145 84,2552 12,98171 1,07807 

,00 159 61,4717 29,66219 2,35236 

 Det  stemmer godt 

overens med mine 

generelle værdier at købe 

Fairtrade-mærkede  

produkter 

1,00 145 85,1862 16,07102 1,33463 

,00 159 53,5597 31,62129 2,50773 

Jeg føler en etisk 

forpligtelse at  hjælpe 

producenterne og 

bønderne i den tredje 

verden ved at købe 

produkter, som  er 

fremstillet underfair 

handel (bedre  rettigheder 

og arbejdsbetingelser i 

form af fair løn, ligeløn 

mellem mænd og  

kvinder, løn under  

1,00 145 84,6828 15,60480 1,29591 

,00 159 51,1698 32,73314 2,59591 
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 Det  er vigtigt at tage 

hensyn til hvilke 

konsekvenser mit forbrug 

har for andre,  f.eks. dem 

som har produceret 

produktet 

1,00 145 86,8483 17,12995 1,42256 

,00 159 63,5723 29,73096 2,35782 

Personer  jeg finder 

relevante for mig synes, 

at  jeg skal købe 

Fairtrade-mærkede  

produkter 

1,00 145 50,6759 20,71093 1,71995 

,00 159 31,1572 27,78273 2,20331 

Familie 1,00 145 65,5310 21,08154 1,75073 

,00 159 47,2138 35,32209 2,80122 

Venner 1,00 145 66,7517 20,78378 1,72600 

,00 159 49,4151 32,19232 2,55302 

Bekendte 1,00 145 61,1586 21,91514 1,81995 

,00 159 43,3522 31,83703 2,52484 

Kolleger 1,00 145 56,9931 21,80676 1,81095 

,00 159 46,2390 33,73528 2,67538 

Jeg  mener, at Fairtrade 

er vigtigt 

1,00 145 87,3862 11,08940 ,92092 

,00 159 71,7925 28,39751 2,25207 

Fair  handel (fair trade) 

burde være en generel 

måde at handle på, og 

ikke et  alternativ 

1,00 145 84,2207 16,01018 1,32957 

,00 159 65,9937 31,97992 2,53617 

Fairtrade-mærkede 

produkter mangler  

troværdighed 

1,00 145 26,0069 25,88583 2,14970 

,00 159 48,7862 33,61855 2,66612 

Jeg  tror ikke på, at 

Fairtrade konceptet 

hjælper producenterne og 

bøndernei  

udviklingslande 

1,00 145 16,7862 17,89444 1,48605 

,00 159 41,8302 31,40189 2,49033 

Fairtrade  er meget som 

velgørenhed: indkøb af 

Fairtrade-mærkede 

produkter løser ikke noget 

i det lange løb -  Det letter 

ens samvittighed 

1,00 145 19,2552 22,56188 1,87366 

,00 159 51,1698 32,52131 2,57911 

Det  er dyrt at 

købeFairtrade-mærkede 

produkter 

1,00 145 61,6000 22,26339 1,84887 

,00 159 67,4025 31,17328 2,47220 
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Jeg  er villig til at betale 

mere for Fairtrade-

mærkede produkter 

1,00 145 79,5655 14,33712 1,19063 

,00 159 43,9308 27,33781 2,16803 

Fairtrade-mærkede  

produkter bør ikke være 

dyrere end almindelige 

produkter 

1,00 145 38,4759 27,46439 2,28079 

,00 159 70,4277 25,68540 2,03699 

Det  kræver en indsats at 

skulle købe Fairtrade-

mærkede produkter, idet 

man skal lede  efter det 

1,00 145 66,4966 21,18311 1,75916 

,00 159 67,0503 29,11714 2,30914 

Det  er svært at finde de 

nødvendige Fairtrade-

mærkede produkter 

1,00 145 70,9103 20,68175 1,71753 

,00 159 57,4088 32,71264 2,59428 

Fairtrade-mærkede  

produkter forhandles ikke 

alle steder 

1,00 145 73,8276 18,46443 1,53339 

,00 159 59,9245 35,41410 2,80852 

Der  er ikke meget 

information om, hvor der 

forhandles Fairtrade-

mærkede produkter 

1,00 145 70,6759 21,93231 1,82138 

,00 159 68,2201 28,77205 2,28177 

Der  er generelt ikke 

meget information om 

Fairtrade-mærket 

1,00 145 55,9724 25,37085 2,10693 

,00 159 68,0629 28,65656 2,27261 

Der  kunne godt være 

mere information om 

hvem der forhandler 

Fairtrade, og hvilke  

produkter man kan få 

1,00 145 79,8000 12,43517 1,03268 

,00 159 73,2264 26,08844 2,06895 

Fairtrade-organisationen  

i Danmark skal være 

bedre til at informere 

forbrugerne 

1,00 145 77,8414 14,68166 1,21925 

,00 159 76,2075 23,79024 1,88669 

Fairtrade  er ikke et 

veldefineret koncept, og 

bør derfor forklares  mere 

præcist og tydeligt 

1,00 145 34,0966 26,29779 2,18391 

,00 159 64,6101 31,27338 2,48014 

Informationen  omkring 

Fairtrade konceptet og -

mærket er generelt ringe 

1,00 145 31,7655 22,23674 1,84666 

,00 159 62,4843 29,50367 2,33979 

Jeg ved nok omkring 1,00 145 84,3586 16,83114 1,39775 
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Fairtrade-mærket til at 

kunne købe disse 

produkter 

,00 159 53,0566 32,58140 2,58387 

Jeg er usikker på hvad 

Fairtrade-mærket  er 

1,00 145 17,8966 18,16924 1,50887 

,00 159 40,8239 33,19286 2,63237 

Vil  købe Fairtrade-

mærkede produkter 

næste gang du handler 

ind? 

1,00 145 79,7793 14,69574 1,22041 

,00 159 35,8679 29,34347 2,32709 

 Har  planer om at 

købeFairtrade-mærkede 

produkter indenfor de 

næste 3 måneder? 

1,00 145 88,1517 11,11888 ,92337 

,00 159 44,3962 35,37879 2,80572 

1,00: Fairtrade forbrugere 

0,00: Non-fairtrade forbrugere 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Fair  pris til 

producenterne 

og bønderne 

for deres 

råvarer(fair 

handel) 

Equal 

variances 

assumed 

122,986 ,000 12,0

11 

302 ,00*
 

35,9803

5 

2,99571 30,0852

4 

41,8754

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

12,3

88 

222,

382 

,000 35,9803

5 

2,90434 30,2568

0 

41,7039

0 

Dyrevelfærd Equal 

variances 

assumed 

77,100 ,000 5,39

2 

302 ,000*
 

17,7637

4 

3,29420 11,2812

6 

24,2462

2 

Equal 

variances not 

assumed 

  

5,50

9 

264,

131 

,000 17,7637

4 

3,22467 11,4144

1 

24,1130

7 

Miljø Equal 

variances 

assumed 

140,631 ,000 7,17

5 

302 ,000*
 

21,6210

4 

3,01335 15,6912

2 

27,5508

6 
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Equal 

variances not 

assumed 

  

7,39

2 

227,

850 

,000 21,6210

4 

2,92499 15,8575

5 

27,3845

2 

Menneskerettig

heder 

Equal 

variances 

assumed 

124,383 ,000 8,10

2 

302 ,000*
 

26,0354

4 

3,21364 19,7114

8 

32,3593

9 

Equal 

variances not 

assumed 

  

8,31

7 

243,

407 

,000 26,0354

4 

3,13031 19,8694

8 

32,2014

0 

Jeg  tager ofte 

stilling til etiske 

spørgsmål 

Equal 

variances 

assumed 

167,506 ,000 8,53

3 

302 ,000*
 

22,7834

7 

2,67006 17,5291

9 

28,0377

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

8,80

5 

220,

660 

,000 22,7834

7 

2,58764 17,6838

3 

27,8831

2 

 Det  stemmer 

godt overens 

med mine 

generelle 

værdier at 

købe Fairtrade-

mærkede  

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

85,521 ,000 10,8

34 

302 ,000*
 

31,6264

6 

2,91921 25,8818

9 

37,3710

3 

Equal 

variances not 

assumed   

11,1

33 

239,

130 

,000 31,6264

6 

2,84076 26,0303

4 

37,2225

8 

Jeg føler en 

etisk 

forpligtelse at  

hjælpe 

producenterne 

og bønderne i 

den tredje 

verden ved at 

købe 

produkter, som  

er fremstillet 

underfair 

handel (bedre  

rettigheder og 

arbejdsbetingel

ser i form af 

fair løn, ligeløn 

mellem mænd 

og  kvinder, løn 

under  

Equal 

variances 

assumed 

131,659 ,000 11,2

19 

302 ,000*
 

33,5129

5 

2,98706 27,6348

6 

39,3910

4 

Equal 

variances not 

assumed 

  

11,5

51 

230,

834 

,000 33,5129

5 

2,90140 27,7963

4 

39,2295

5 
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 Det  er vigtigt 

at tage hensyn 

til hvilke 

konsekvenser 

mit forbrug har 

for andre,  

f.eks. dem som 

har produceret 

produktet 

Equal 

variances 

assumed 

75,899 ,000 8,25

9 

302 ,000
* 

23,2759

5 

2,81829 17,7299

8 

28,8219

2 

Equal 

variances not 

assumed   

8,45

3 

256,

651 

,000 23,2759

5 

2,75372 17,8531

8 

28,6987

2 

Personer  jeg 

finder relevante 

for mig synes, 

at  jeg skal 

købe Fairtrade-

mærkede  

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

38,502 ,000 6,89

2 

302 ,000*
 

19,5186

3 

2,83227 13,9451

5 

25,0921

1 

Equal 

variances not 

assumed 

  

6,98

3 

290,

764 

,000 19,5186

3 

2,79514 14,0173

5 

25,0199

1 

Familie Equal 

variances 

assumed 

64,349 ,000 5,42

5 

302 ,000*
 

18,3172

0 

3,37658 11,6726

0 

24,9617

9 

Equal 

variances not 

assumed 

  

5,54

5 

261,

724 

,000 18,3172

0 

3,30332 11,8127

4 

24,8216

6 

Venner Equal 

variances 

assumed 

31,936 ,000 5,52

0 

302 ,000*
 

17,3366

3 

3,14089 11,1558

3 

23,5174

3 

Equal 

variances not 

assumed 

  

5,62

6 

272,

888 

,000 17,3366

3 

3,08172 11,2696

7 

23,4035

9 

Bekendte Equal 

variances 

assumed 

30,221 ,000 5,62

8 

302 ,000*
 

17,8064

2 

3,16417 11,5798

0 

24,0330

3 

Equal 

variances not 

assumed 

  

5,72

1 

281,

468 

,000 17,8064

2 

3,11240 11,6798

8 

23,9329

6 

Kolleger Equal 

variances 

assumed 

44,659 ,000 3,26

6 

302 ,001*
 

10,7541

1 

3,29255 4,27487 17,2333

5 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3,32

9 

273,

059 

,001 10,7541

1 

3,23067 4,39393 17,1142

9 

Jeg  mener, at 

Fairtrade er 

vigtigt 

Equal 

variances 

assumed 

83,424 ,000 6,19

5 

302 ,000*
 

15,5937

5 

2,51720 10,6402

8 

20,5472

3 
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Equal 

variances not 

assumed 

  

6,40

9 

208,

851 

,000 15,5937

5 

2,43309 10,7971

9 

20,3903

1 

Fair  handel 

(fair trade) 

burde være en 

generel måde 

at handle på, 

og ikke et  

alternativ 

Equal 

variances 

assumed 

106,617 ,000 6,19

1 

302 ,000*
 

18,2269

8 

2,94395 12,4337

2 

24,0202

4 

Equal 

variances not 

assumed 

  

6,36

5 

237,

129 

,000 18,2269

8 

2,86355 12,5857

3 

23,8682

3 

Fairtrade-

mærkede 

produkter 

mangler  

troværdighed 

Equal 

variances 

assumed 

25,265 ,000 -

6,57

3 

302 ,000*
 

-

22,7792

7 

3,46551 -

29,5988

8 

-

15,9596

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

6,65

1 

293,

915 

,000 -

22,7792

7 

3,42483 -

29,5195

6 

-

16,0389

8 

Jeg  tror ikke 

på, at Fairtrade 

konceptet 

hjælper 

producenterne 

og bøndernei  

udviklingslande 

Equal 

variances 

assumed 

79,054 ,000 -

8,43

5 

302 ,000*
 

-

25,0439

8 

2,96914 -

30,8868

0 

-

19,2011

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

8,63

6 

255,

070 

,000 -

25,0439

8 

2,90002 -

30,7550

1 

-

19,3329

5 

Fairtrade  er 

meget som 

velgørenhed: 

indkøb af 

Fairtrade-

mærkede 

produkter løser 

ikke noget i det 

lange løb -  Det 

letter ens 

samvittighed 

Equal 

variances 

assumed 

39,731 ,000 -

9,85

1 

302 ,000*
 

-

31,9146

4 

3,23985 -

38,2901

8 

-

25,5391

0 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

10,0

11 

282,

459 

,000 -

31,9146

4 

3,18785 -

38,1896

0 

-

25,6396

8 

Det  er dyrt at 

købeFairtrade-

mærkede 

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

7,067 ,008 -

1,85

2 

302 ,065**
 

-

5,80252 

3,13372 -

11,9692

0 

,36417 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

1,88

0 

286,

000 

,061 -

5,80252 

3,08709 -

11,8788

1 

,27378 

Jeg  er villig til 

at betale mere 

for Fairtrade-

Equal 

variances 

assumed 

108,104 ,000 14,0

33 

302 ,000* 35,6347

0 

2,53930 30,6377

3 

40,6316

7 
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mærkede 

produkter 

Equal 

variances not 

assumed 

  

14,4

07 

243,

385 

,000 35,6347

0 

2,47345 30,7626

0 

40,5068

0 

Fairtrade-

mærkede  

produkter bør 

ikke være 

dyrere end 

almindelige 

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

,634 ,427 -

10,4

81 

302 ,000* -

31,9518

1 

3,04856 -

37,9509

2 

-

25,9527

0 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

10,4

49 

294,

544 

,000 -

31,9518

1 

3,05799 -

37,9701

0 

-

25,9335

2 

Det  kræver en 

indsats at 

skulle købe 

Fairtrade-

mærkede 

produkter, idet 

man skal lede  

efter det 

Equal 

variances 

assumed 

7,163 ,008 -,188 302 ,851** -,55376 2,94447 -

6,34804 

5,24052 

Equal 

variances not 

assumed   

-,191 288,

131 

,849 -,55376 2,90289 -

6,26732 

5,15980 

Det  er svært at 

finde de 

nødvendige 

Fairtrade-

mærkede 

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

47,932 ,000 4,25

4 

302 ,000* 13,5015

4 

3,17357 7,25642 19,7466

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

4,34

0 

269,

954 

,000 13,5015

4 

3,11130 7,37604 19,6270

4 

Fairtrade-

mærkede  

produkter 

forhandles ikke 

alle steder 

Equal 

variances 

assumed 

101,556 ,000 4,23

1 

302 ,000* 13,9030

6 

3,28564 7,43740 20,3687

1 

Equal 

variances not 

assumed 

  

4,34

5 

242,

585 

,000 13,9030

6 

3,19985 7,60001 20,2061

0 

Der  er ikke 

meget 

information om, 

hvor der 

forhandles 

Fairtrade-

mærkede 

produkter 

Equal 

variances 

assumed 

14,964 ,000 ,831 302 ,407** 2,45574 2,95554 -

3,36032 

8,27179 

Equal 

variances not 

assumed   

,841 292,

981 

,401 2,45574 2,91957 -

3,29026 

8,20173 

Der  er 

generelt ikke 

meget 

Equal 

variances 

assumed 

,131 ,718 -

3,88

0 

302 ,000* -

12,0904

8 

3,11642 -

18,2231

3 

-

5,95782 
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information om 

Fairtrade-

mærket 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

3,90

1 

301,

742 

,000 -

12,0904

8 

3,09902 -

18,1889

1 

-

5,99205 

Der  kunne 

godt være 

mere 

information om 

hvem der 

forhandler 

Fairtrade, og 

hvilke  

produkter man 

kan få 

Equal 

variances 

assumed 

61,851 ,000 2,76

1 

302 ,006** 6,57358 2,38064 1,88885 11,2583

2 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,84

3 

230,

815 

,005 6,57358 2,31235 2,01757 11,1296

0 

Fairtrade-

organisationen  

i Danmark skal 

være bedre til 

at informere 

forbrugerne 

Equal 

variances 

assumed 

26,098 ,000 ,712 302 ,477** 1,63383 2,29339 -

2,87922 

6,14689 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,727 266,

522 

,468 1,63383 2,24636 -

2,78905 

6,05671 

Fairtrade  er 

ikke et 

veldefineret 

koncept, og 

bør derfor 

forklares  mere 

præcist og 

tydeligt 

Equal 

variances 

assumed 

14,286 ,000 -

9,16

1 

302 ,000* -

30,5135

1 

3,33093 -

37,0682

8 

-

23,9587

4 

Equal 

variances not 

assumed   

-

9,23

4 

300,

068 

,000 -

30,5135

1 

3,30463 -

37,0166

9 

-

24,0103

3 

Informationen  

omkring 

Fairtrade 

konceptet og -

mærket er 

generelt ringe 

Equal 

variances 

assumed 

29,220 ,000 -

10,1

75 

302 ,000* -

30,7187

6 

3,01892 -

36,6595

4 

-

24,7779

8 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

10,3

06 

291,

880 

,000 -

30,7187

6 

2,98074 -

36,5852

2 

-

24,8523

0 

Jeg ved nok 

omkring 

Fairtrade-

mræket til at 

kunne købe 

disse produkter 

Equal 

variances 

assumed 

133,188 ,000 10,3

74 

302 ,000* 31,3020

2 

3,01733 25,3643

7 

37,2396

6 

Equal 

variances not 

assumed 

  

10,6

55 

241,

326 

,000 31,3020

2 

2,93770 25,5152

0 

37,0888

3 

Jeg er usikker 

på hvad 

Fairtrade-

Equal 

variances 

assumed 

98,735 ,000 -

7,37

1 

302 ,000* -

22,9273

5 

3,11065 -

29,0486

5 

-

16,8060

4 
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mærket  er Equal 

variances not 

assumed 

  

-

7,55

6 

249,

347 

,000 -

22,9273

5 

3,03415 -

28,9031

7 

-

16,9515

2 

Vil  købe 

Fairtrade-

mærkede 

produkter 

næste gang du 

handler ind? 

Equal 

variances 

assumed 

122,854 ,000 16,2

55 

302 ,000* 43,9113

9 

2,70144 38,5953

6 

49,2274

1 

Equal 

variances not 

assumed 

  

16,7

11 

237,

178 

,000 43,9113

9 

2,62769 38,7347

9 

49,0879

8 

 Har  planer om 

at 

købeFairtrade-

mærkede 

produkter 

indenfor de 

næste 3 

måneder? 

Equal 

variances 

assumed 

228,407 ,000 14,2

62 

302 ,000* 43,7555

0 

3,06789 37,7183

5 

49,7926

4 

Equal 

variances not 

assumed   

14,8

14 

191,

613 

,000 43,7555

0 

2,95376 37,9294

4 

49,5815

5 

*: P-værdi < 0,05 der er statistik forskel blandt de to grupper 

**: P-værdi > 0,05 der er ingen statistik forskel blandt det to grupper  

Bilag 16 – Målemodel og strukturmodel for den 

kvantitative analyse ”Fairtrade forbrugere” 
 

Bilag 16a - Loadings, Compoistive reability og AVE før justering for 

fairtrade forbrugere 

Latente variable og målevariable Loadings Composite reability AVE 

Etiske forpligtelse   0,855881 0,748299 

EF1_q14 0,894626     

EF1_q15 0,834411     

Selvidentitet   0,872384 0,539511 

SI1_q8 0,86408 
 

  

SI2_q9 0,559884 
 

  

SI3_q10 0,600785 
 

  

SI4_q11 0,662446 
 

  

SI5_q12 0,856011 
 

  

SI6_q13 0,802764     

Concern   0,902156 0,821791 

CN1_q21 0,92102     

CN2_q22 0,891798     

Skeptisk   0,866204 0,684 
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SK1_q23 0,775725     

SK2_q24 0,885704     

SK3_q25 0,815953     

Social Norm   0,87536 0,588456 

SN1_q16 0,596001     

SN2_q17 0,87277     

SN3_q18 0,863852     

SN4_q19 0,746066     

SN5_q20 0,722827     

Mængden af info   0,802156 0,587951 

MI1_q32 0,764626     

MI2_q33 0,952344     

MI3_q34 0,521768     

Kvaliteten af info   0,79414 0,597696 

KI1_q35 0,318568     

KI2_q36 0,93214     

KI3_q37 0,907037     

Pris   0,680125 0,437808 

PR1_q26 0,491791     

PR2_q27 0,911797     

PR3_q28 0,490093     

Inconvenient   0,753919 0,518282 

IC1_q29 0,895902     

IC2_q30 0,709619     

IC3_q31 0,498644     

Viden   0,93879 0,884642 

VI1_q38 0,942339     

VI2_q39 0,938766     

Købintention   0,839692 0,724273 

KIN1_q40 0,803507     

KIN2_q41 0,896059     
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Bilag 16b - Loadings, Compoistive reability og AVE efter justering for 

fairtrade forbrugere 

Latente variable og målevariable Loadings Composite reability AVE 

Etiske forpligtelse   0,855866 0,748278 

EF1_q14 0,894783     

EF1_q15 0,834218     

Selvidentitet   0,872385 0,539512 

SI1_q8 0,864084     

SI2_q9 0,55985     

SI3_q10 0,600789     

SI4_q11 0,662481     

SI5_q12 0,855996     

SI6_q13 0,802773     

Concern   0,902136 0,821759 

CN1_q21 0,921294     

CN2_q22 0,891479     

Skeptisk   0,866221 0,684049 

SK1_q23 0,773982     

SK2_q24 0,885815     

SK3_q25 0,817576     

Social Norm   0,875366 0,588467 

SN1_q16 0,59606     

SN2_q17 0,872745     

SN3_q18 0,863807     

SN4_q19 0,7461     

SN5_q20 0,722866     

Mængden af info   0,802164 0,587963 

MI1_q32 0,764709     

MI2_q33 0,952306     

MI3_q34 0,521749     

Kvaliteten af info   0,921114 0,853783 

KI2_q36 0,935371     

KI3_q37 0,912495     

Pris   0,684914 0,545686 

PR1_q26 0,474862     

PR2_q27 0,930526     

Inconvenient   0,753875 0,518235 

IC1_q29 0,896175     

IC2_q30 0,709114     

IC3_q31 0,498731     

Viden   0,93879 0,884642 

VI1_q38 0,942349     

VI2_q39 0,938756     

Købintention   0,839811 0,724424 
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KIN1_q40 0,804638     

KIN2_q41 0,895212     

 

Bilag 16c – Discriminant validity for Fairtrade forbrugere  

  
Conce
rn 

Etisk 
forplig
telse 

Inconv
enient 

Kvalit
eten 
af info 

Købsint
ention 

Mæng
den af 
info Pris SN 

Selvide
ntitet 

Skepti
sk Viden 

Concer
n 

0,906
50924                     

Etisk 
forpligt
else 

0,505
64 

0,865
03064                   

Inconv
enient 

0,021
208 

0,078
879 

0,7198
8541                 

Kvalitet
en af 
info 

-
0,125

197 

-
0,010

985 

-
0,0444

23 
0,924

00379               

Købsint
ention 

0,573
123 

0,458
06 

-
0,2646

21 

-
0,002

146 
0,8511

3101             

Mængd
en af 
info 

0,227
569 

0,083
96 

-
0,2950

23 
0,338

087 
0,3126

4 
0,766

78745           

Pris 

-
0,592

429 

-
0,454

211 
0,1420

85 

-
0,188

764 

-
0,5435

27 

-
0,424

574 
0,738

70562         

SN 
0,330

692 
0,386

922 

-
0,1141

8 

-
0,078

608 
0,3638

11 

-
0,004

436 

-
0,291

669 
0,767

11603       

Selvide
ntitet 

0,725
701 

0,515
806 

-
0,0616

68 
0,046

536 
0,5164

77 
0,209

436 

-
0,555

264 
0,246

9 
0,7345

1481     

Skeptis
k 

-
0,352

256 

-
0,292

543 
0,0305

36 

-
0,507

569 

-
0,3523

66 

-
0,354

539 
0,510

34 
0,003

67 

-
0,3800

59 
0,827

07255   

Viden 
0,297

85 
0,175

324 

-
0,2206

01 
0,419

939 
0,5152

65 
0,422

135 

-
0,443

909 
0,025

25 
0,4493

48 

-
0,590

506 
0,940

55409 
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Bilag 16d – Den endelige model for Fairtrade forbrugere 
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Bilag 16e – T-værdier for Fairtrade forbrugere 
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Bilag 17 – Målemodel og strukturmodel for den 

kvantitative analyse ”non-fairtrade forbrugere” 
 

Bilag 17a - Loadings, Compoistive reability og AVE før justering for non-

fairtrade forbrugere 

Latente variable og målevariable Loadings Composite reability AVE 

Etiske forpligtelse   0,880454 0,786654 

EF1_q14 0,918104     

EF1_q15 0,854631     

Selvidentitet   0,907064 0,622437 

SI1_q8 0,842454 
 

  

SI2_q9 0,819447 
 

  

SI3_q10 0,878006 
 

  

SI4_q11 0,809121 
 

  

SI5_q12 0,597956 
 

  

SI6_q13 0,755168     

Concern   0,917897 0,848274 

CN1_q21 0,932821     

CN2_q22 0,909061     

Skeptisk   0,848672 0,657222 

SK1_q23 0,621188     

SK2_q24 0,913452     

SK3_q25 0,866831     

Social Norm   0,884173 0,609844 

SN1_q16 0,542557     

SN2_q17 0,802917     

SN3_q18 0,87201     

SN4_q19 0,856674     

SN5_q20 0,784782     

Mængden af info   0,586325 0,409299 

MI1_q32 0,834946     

MI2_q33 0,728211     

MI3_q34 0,021679     

Kvaliteten af info   0,808662 0,607224 

KI1_q35 0,416691     

KI2_q36 0,884026     

KI3_q37 0,93088     

Pris   0,403682 0,385699 

PR1_q26 -0,24186     

PR2_q27 0,383232     

PR3_q28 0,975569     

Inconvenient   0,910303 0,771949 
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IC1_q29 0,87322     

IC2_q30 0,907336     

IC3_q31 0,854445     

Viden   0,92664 0,86333 

VI1_q38 0,94179     

VI2_q39 0,916347     

Købintention   0,935364 0,878576 

KIN1_q40 0,936395     

KIN2_q41 0,938251     

 

Bilag 17b - Loadings, Compoistive reability og AVE efter justering for non-

fairtrade forbrugere 

Latente variable og 
målevariable Loadings Composite reability AVE 

Etiske forpligtelse   0,880454 0,786654 

EF1_q14 0,918104     

EF1_q15 0,854631     

Selvidentitet   0,907064 0,622437 

SI1_q8 0,842454     

SI2_q9 0,819447     

SI3_q10 0,878006     

SI4_q11 0,809121     

SI5_q12 0,597956     

SI6_q13 0,755168     

Concern   0,917897 0,848274 

CN1_q21 0,932821     

CN2_q22 0,909061     

Skeptisk   0,848672 0,657222 

SK1_q23 0,621188     

SK2_q24 0,913452     

SK3_q25 0,866831     

Social Norm   0,884173 0,609844 

SN1_q16 0,542557     

SN2_q17 0,802917     

SN3_q18 0,87201     

SN4_q19 0,856674     

SN5_q20 0,784782     

Mængden af info   0,8939 0,808586 

MI1_q32 0,945403     

MI2_q33 0,850521     

Kvaliteten af info   0,808662 0,607224 

KI1_q35 0,416691     

KI2_q36 0,884026     

KI3_q37 0,93088     
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Pris   0,703832 0,579695 

PR2_q27 0,990026     

PR3_q28 0,423366     

Inconvenient   0,910303 0,771949 

IC1_q29 0,87322     

IC2_q30 0,907336     

IC3_q31 0,854445     

Viden   0,92664 0,86333 

VI1_q38 0,94179     

VI2_q39 0,916347     

Købintention   0,935364 0,878576 

KIN1_q40 0,936395     

KIN2_q41 0,938251     

 

Bilag 17c - Discriminant validity for non-fairtrade forbrugere 

  
Conce
rn 

Etisk 
forplig
telse 

Inconv
enient 

Kvalite
ten af 
info 

Købsint
ention 

Mæn
gde 
af 
info Pris SN 

Selvide
ntitet 

Skept
isk Viden 

Concer
n 

0,921
01792                     

Etisk 
forpligt
else 

0,540
355 

0,886
93517                   

Inconve
nient 

0,195
299 

0,184
069 

0,8786
0628                 

Kvalitet
en af 
info 

0,192
2 

0,297
454 

0,1214
79 

0,779
24579               

Købsint
ention 

0,553
316 

0,633
094 

0,2694
57 

0,281
767 

0,9373
239             

Mængd
e af 
info 

0,106
683 

0,154
689 

-
0,0003

48 
0,521

461 
0,1867

34 
0,899
2141           

Pris 

-
0,305

935 

-
0,572

233 

-
0,0844

73 

-
0,254

556 

-
0,5387

62 

-
0,191

242 
0,761

37704         

SN 
0,290

312 
0,404

484 
0,2310

26 
0,172

498 
0,3936

81 
0,197

073 

-
0,375

673 
0,780

92509       
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Selvide
ntitet 

0,566
139 

0,719
291 

0,2562
8 

0,328
436 

0,6010
94 

0,228
317 

-
0,418

943 
0,392

454 
0,7889

4677     

Skeptis
k 

-
0,436

738 

-
0,292

607 

-
0,0067

54 

-
0,222

736 

-
0,3318

34 

-
0,068

84 
0,359

5 

-
0,086

351 

-
0,2565

42 
0,810
6923   

Viden 
0,390

129 
0,391

594 
0,1811

34 
0,626

418 
0,3685

74 
0,409

721 

-
0,281

097 
0,174

534 
0,4398

55 

-
0,217

464 
0,929

15553 

 

Bilag 17d – T-værdier for non-fairtrade forbrugere 
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Bilag 17e – Den endelige model for non-fairtrade forbrugere 

 

 

 

 

 


